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Od redakcji
Święta Góra, Boże Narodzenie A.D. 2011

Życzenia Bożonarodzeniowe
W Boże Narodzenie nasze serca rozpalone miłością wyśpiewują razem z Anioła�
���������������������������������������������������������������������������
mi Maryją uroczyste „Gloria in excelsis Deo”, dziękując za „wielkie rzeczy”, które 
uczynił nam Bóg. Życzę Wam, abyście pośród codziennych spraw odkrywali  bliskość
Boga, obecnego i działającego w Swoim Kościele – naszym Wspólnym Domu.
W Betlejemską Noc, gdy staniemy całą Wspólnotą wraz z  Jego  Ekscelen�
cją  księdzem  biskupem  Grzegorzem Balcerkiem, by sprawować Eucharystię, obejmie�
my naszą modlitwą Was wszystkich, którzy związani jesteście sercem z naszym 
Sanktuarium. Uroczystą  Pasterką zainaugurujemy również  Jubileusz Świętej
Góry, bowiem w   2012 roku mija  500 lat od wydania przez  biskupa  Jana  Lu�
brańskiego dekretu o  „Cudowności  Łask na  Świętej  Górze”, czym uroczyście po�
twierdzono przemożną opiekę i wstawiennictwo  Świętogórskiej  Róży  Duchownej.
Będzie to rok, któremu nadajemy hasło „Dom Cudów Maryi”, przez co chcemy 
wyrazić wdzięczność Bogu za „wielkie rzeczy”, które czyni tu dla nas przez pośrednictwo 
Matki Bożej. Będzie to również czas pogłębienia życia duchowego przez rozmaite wyda�
rzenia, pielgrzymki i modlitwy zawierzenia parafii naszej Archidiecezji.
Niech Świętogórska Róża Duchowna wyprasza Wam potrzebne łaski i błogosła�
wieństwo, aby w nadchodzącym Roku Jubileuszowym w Waszych domach i rodzinach
panował klimat Domu w Nazarecie.
			

W imieniu Świętogórskiej Wspólnoty 		

						
					
						

ks. Marek Dudek COr 			
		
		
Superior

Czcigodni Czytelnicy!

Z wielką radością przekazujemy w Wasze ręce świąteczny numer Róży Duchownej. Niech będzie on źródłem kształtowania Waszego ducha na Boże Narodzenie
i Nowy Rok Pański 2012.
W tym wydaniu przeczytamy m.in. o Jubileuszu Świętej Góry, nazywanej już
pół wieku Cudownym Miejscem Maryi. W kontekście Świąt Bożego Narodzenia poznamy opowieść   o poecie ze Smogorzewa, który niezwykle wrażliwie pisał o Maryi – Rodzicielce Syna Bożego. W grudniowy numerze nie zabraknie także informacji
o wielu imprezach i spotkaniach grup zorganizowanych oraz rekolekcjach, odbywających się pod okiem Róży Mistycznej, które miały w ostatnim czasie miejsce w Sanktuarium Świętogórskim i klasztorze. W stałym dziale Porady Księgowej zapoznamy się
z kolei z   zasadami poprawnego sporządzania testamentu.
Zapraszamy również do przestudiowania artykułów z dziedziny życia duchowego oraz tych przedstawiających niezwykłe postaci będące wspaniałymi autorytetami.
Na zimowe wieczory, obok rozmaitych lektur, weźmy do ręki także nasze Pismo i bogaćmy się w dobre treści, które wypływają z serca tutaj piszących.
ks. Michał Kulig COr wraz z Zespołem Redakcyjnym
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Aktualności
ks. Stanisław Gawlicki COr

WIELKA SOBOTA
- WIGILIA PASCHALNA
Od najdawniejszych dziejów Kościoła, liturgia Wielkiej Soboty była największą i najbardziej
uroczystą formą celebracji radości
zmartwychwstania Pana Jezusa.
Rozpoczyna
się
ona
w ciemnościach, na zewnątrz
kościoła, ponieważ niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu:
postępujcie jak dzieci światłości.
Owocem bowiem światłości jest
wszelka prawość i sprawiedliwość
i prawda. Badajcie co jest miłe Panu.
I nie miejcie udziału w bezowocnych
czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem co się u nich dzieje po kryjomu,
wstyd nawet mówić (Ef 5,8–13)
Następnie zapalamy Paschał,
aby zajaśniało nam światło Chrystusa, nowe światło, ponieważ Pan
Jezus zwyciężył ciemności grzechu
i dlatego mówi się:
Zbudź się, o śpiący
i powstań z martwych
a zajaśnieje ci Chrystus (Ef 5,14).
Potem wyrusza procesja
światła – zapalony Paschał uroczyście wnosimy do kościoła, gdzie
zebrany lud przyjmuje to światło
z radością, gotów do sprawowania
pamiątki swego odkupienia. To wejście do kościoła ma nam przypomnieć
wędrówkę narodu izraelskiego przez
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pustynie do Ziemi Obiecanej. Anioł
Boga kroczący przed pochodem Izraelitów, odszedł i zaczął postępować
za nimi. Słup obłoku również odszedł
sprzed nich i stanął za nimi, tak że
zajął miejsce miedzy pochodem Egipcjan, a pochodem Izraela. A obłok
był dla jednych ciemnością, drugim
zaś rozjaśniał noc, toteż przez cała
noc nie zbliżyli się jedni do drugich
(Wj 14,19–21). Procesja światła ma
przypominać również naszą pielgrzymkę do nieba. Wpatrując się
w zapalony Paschał, wyznajemy
Panu Jezusowi, że pragniemy się
wpatrywać w Jego światło, które
rozprasza nasze ciemności i pozwala
nam upodabniać się do Niego.
Liturgia Wielkiej Soboty, to
nie tylko wspomnienie minionych
wydarzeń, ale to także świętowanie
zwycięstwa Pana Jezusa nad śmiercią i naszego własnego zwycięstwa nad śmiercią wieczną. Dlatego
w Wielką Sobotę stajemy także przy
chrzcielnicy. Czyż nie widomo wam,
że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa
Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego
śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy
i my wkroczyli w nowe życie – jak
Chrystus powstał z martwych dzięki
chwale Ojca (Rz 6, 3–5).

Otóż jeśli umarliśmy razem
z Chrystusem, wierzymy, że z Nim
również żyć będziemy, wiedząc, że
Chrystusa powstawszy z martwych
już więcej nie umiera, śmierć nad
Nim nie ma już władzy. Bo to, że
umarł, umarł dla grzechu tylko raz,
a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu,
żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie

Świętogórksa Figura
Chrystusa Zmartwychwstałego

Na chrzcie świętym otrzymałem nowe imię – imiona nadawał
Adam stworzeniom w raju, nowe
imię nadał Pan Jezus Piotrowi, przeznaczając go do szczególnego zadania. To imię ma mi ciągle przypominać, że jestem nowym stworzeniem
i nie należę już do siebie, ale do Boga.
Otrzymałem białą szatę, która ma mi
przypominać, że jestem dzieckiem
Boga. Ci przyodziani w białe szaty
kim są i skąd przybyli? [...] To ci,
którzy przychodzą z wielkiego ucisku
i opłukali swoje szaty i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed
tronem Boga i w Jego świątyni część
Mu oddają we dnie i w nocy (Ap 7,
14–16). Otrzymałem świecę – aby
światło Pana Jezusa Zmartwychwstałego oświecało mroki mojego
życia. Według słów Zbawiciela: Ja
jestem światłością świata. Kto idzie
za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia
(J 8, 12).
Choć nikt z nas nie pamięta
swojego chrztu, to tej nocy mamy
sobie przypomnieć, że zostaliśmy
obdarzeni nowym życiem, które zobowiązuje i które jest zadaniem, ażeby budować w sobie ciągle nowego
człowieka i stawać się nowym stworzeniem.
Odnawiając
tegorocznej
świętej sobotniej nocy przymierze
chrztu świętego powtarzajmy za św.
Piotrem:

Jezusie (Rz 6, 8–12). Dlatego tak
ważne jest wielkosobotnie zatrzymanie przy chrzcielnicy. Tutaj warto
przypomnieć pielgrzymki Jana Pawła II do Wadowic, w czasie których
osobliwą chwilą było zatrzymanie
przy chrzcielnicy. W czasie swojej
ostatniej wizyty powiedział: […]
tu w Wadowicach, przy tej chrzcielnicy wszystko się zaczęło i życie się
zaczęło i wiara się zaczęła i szkoła Panie Ty wiesz, że Cię miłuję, Ty
i teatr i kapłaństwo, i biskupstwo wiesz, że Cię kocham.
i papiestwo się zaczęło. Zastanówmy się zatem co się zaczęło dla mnie
przy chrzcielnicy?
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ks. Eugeniusz Hanas COr

Wielkanocne
Kroki Nieba
w poezji
Kaspra Miaskowskiego
ze Smogorzewa
Nie ma takiego grobu, z którego nie byłoby wyjścia i nie ma takiego kamienia, którego nie dałoby
się odsunąć, aby z niego wyjść zmartwychwstałym. Właśnie tak najkrócej
można streścić wielkanocne rytmy
ludzkiej codzienności w poezji Kaspra Miaskowskiego. Jest to nie tylko wizja poetycka, ale także osobiste
doświadczenie, wynikające z historii
swojego życia i życia najbliższych.
Wiarę rodzącą nadzieję jutra wywodził z tego, że Jezus z Najwyższego
zstąpiwszy łona na ziemię podniósł
nad nią chorągiew Zwycięstwa, gdy
pokazał górne ślepym wrota, po tym
co wydawało się, że Go zabiła Golgota, a On po prawym Ojca stanął
boku i pokazał, że jak Morze Czerwone rozstąpiło się Niebo otwarte
zostawiając wrota dla każdego, kto
skruszy krzemień w swym dzikim sercu twardy i swawolne ciało pójdzie
złotej karności drogą, to i z nią też
drugie cnoty pójdą. Tylko! Człowiecze zbawiony, nie ociągaj się, wjedźże szczęśliwie na Syjon ojczysty.
W akcie stwórczym człowieka przez Boga Ojca zawarte jest przymierze. Ojczyzną Boga jest człowiek.
Bóg chce być nie tylko posiadany
przez człowieka, lecz Bóg chce być
w człowieku wiecznie. Stąd człowiecze choć z prochu powstałeś i w proch

Aktualności

się obrócisz – jak przypomina Popielec – prawdę o każdym człowieku,
tak Wielkanoc poszerza ową prawdę
o radosną wieść, że życie człowieka
jest wieczne. Onego czasu wyszło
ono z Niebios od Boga Ojca do człowieka i kroczy naznaczone krzyżem
po różnych zakątkach ziemi, takich
także jak Smogorzewo. Kroczy, aż
do czasu, kiedy na płycie nagrobnej
napiszą zmarł dnia… – odszedł tam,
skąd wyszedł – do Pana, aby tam
w Niebiosach, w Domu Ojca trwać
z Panem wiecznie. Stąd na tablicy
nagrobkowej Kaspra Miaskowskiego, wmurowanej w ściany kościoła
parafialnego z Strzelcach Wielkich
pod Gostyniem, widnieje napis:
Zasnął w Panu Bogu, Panu swoim,
gdy ukończył 73 lata, Kasper Miaskowski, co miał śmiertelnego w tym
zawarł grobie, aż do dnia Onego,
gdy głuche ciało trąba budzić będzie, a ogniem z nieba spłonie ziemia
wszędzie.
Nim ta rzeczywistość stanie się moim
Dniem człowieka wezwanego przez
Pana do siebie to tu już maluj, o duszo w sobie żywego w ludzkiej Boga
osobie.
Po to Wielkanoc poprzedza
czterdziestodniowy Wielki Post,

aby do Ciebie wołam Boże Wysoki,
w ten Post Wielki, że Gorzko żałuję
postępków moich, a Ty pokrzep mą
duszę utrapioną, nim rzekniesz Twe
Słowo Odpocznij. Ja zaś kłaniam Ci
się, Panie Jezu Chryste i upał serca
mego chłodzę, gdy w przepaść Męki

kim poemacie Historyja na godziny
kościelne rozdzielona gorzkiej męki
i okrutnej śmierci BOŻE
Boga wcielonego
Jezusa Pana. W poemacie
tym autor
NARODZENIE
otwiera przed, człowiekiem utrapionym nadzieję jutra płynącą z Mocy
Zmartwychwstałego, a pozostawioną
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Świętogórska Ciemnica
Twej wchodzę. Pociecho nędznej duszy, JEZU, mojej. Stojąc przy grobie
nie mam olejków i maści tak drogiej,
żebym nią zmiękczył gniew Twój Panie, przeciw mnie srogi. Jednak co
droższego nad balsam różany być
może od krwi Twojej z ran Twoich na
mnie wylany. Gorzkim jedynie żalem
me serce z Twoim łączę i wzdycham
do Ciebie Pana mego i Dobrodzieja
o miłosierny okup za dług i nieprawości moje, proszę, by z Tobą Jezu
me serce złączone, w Domu nam
Ojca wspólnego, spoczęło.
Wszystko to, Kasper Miaskowski, co jest trudem codziennym człowieka, utożsamił z Jezusem
Chrystusem i wypowiedział w epic-

na wszelki czas na świętym obrusy
stole, z którego każdy z ludzi może
Brać i spożywać. Bo w tym pokarmie
jest przecież siła, co zwycięży świat
hardy i skruszy krzemień w dzikich sercach twardy. Tylko! Uwierz,
uchwyć i podnieś chorągiew z Zmartwychwstałym. Nie gardź Nią. Idź
z chorągwią Mocy Zmartwychwstałego Jezusa. Idź Jego drogą niosąc
krzyż, którym z piekła cały świat jest
wybawiony. Niosąc tę chorągiew wesołą z podboju Kalwarii, spieszysz
do twego pokoju. Bo to co rzekły do
uczniów białogłowy: Cud niesiesz
nowy, pociechy pełny i niespodziany, że anioł białą szatą odziany, koniecznie twierdzi i wierzyć każe, że

Aktualności
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się nam żywy Jezus ukaże. A my zasiądźmy z Nim przy świętym obrusy
stole, a On – Pan i Mistrz w swe ręce
Chleb bierze i nam łamiąc podaje,
zaleca miłość, uczy pokory, jakiej
nie znają królewskie dwory. Świeża
i żywa prawda to, bracia, którą pojmiemy, gdy z Nim Zmartwychwstaniemy.

Szczęśliwi, czegóż dalej czekacie!
oto ziszczoną Wielkanoc macie!
Moc, która bije w Czerwone Morze,
daje gościniec we krwi,
która z krzyża Golgoty płynie:
BIERZCIE I PIJCIE I Chleb
spożywajcie,a da wam samego poznać Bóg siebie.

ks. Dariusz Dąbrowski COr

sakrament
Chrztu w praktyce
Chrzest jest bramą wszystkich
sakramentów
Pierwszym i najważniejszym z wszystkich sakramentów jest
chrzest. Określany on jest bramą,
ponieważ bez niego nie można przyjąć pozostałych sakramentów. Przez
chrzest zostajemy wcieleni do Kościoła Chrystusowego i nabywamy
osobowość prawną w Kościele, wraz
z obowiązkami i prawami. Chrzest
jest konieczny do zbawienia, gdyż
zgodnie ze słowami Jezusa jeśli się
ktoś nie narodzi z wody i z Ducha,
nie może wejść do Królestwa Bożego
(J 3,5). Jego skutkiem przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej
jest przede wszystkim uwolnienie
od grzechów, odrodzenie jako dzieci Boże i upodobnienie do Chrystusa
niezniszczalnym charakterem. Oznacza to w praktyce, że udziela się tego
sakramentu tylko raz i już nigdy nie
przestanie się być Chrześcijaninem.
Obrzędami wyjaśniającymi sam
chrzest jest następnie namaszczenie
świętym olejem znaku krzyża na
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czole nowoochrzczonego, nałożenie
białej szaty i zapalenie świecy.
Kto może udzielić chrztu św.?
Zazwyczaj chrztu udziela
w naszych parafiach kapłan lub diakon. Oczywiście może to także uczynić biskup (szczególnie jeśli dotyczy to osób dorosłych). Gdy jednak
brakuje tzw. szafarzy zwyczajnych
(zazwyczaj na terenach misyjnych),
chrztu może udzielić katecheta albo
inna wyznaczona przez biskupa do
tej funkcji osoba. Warto zaznaczyć,
że w wypadku konieczności, czyli
najczęściej zagrożenia życia, chrztu
może udzielić każdy człowiek, mający właściwą intencję. Nie musi to
być nawet katolik czy chrześcijanin.
Koniecznie jednak, każdy udzielający chrztu, musi użyć wody i wypowiedzieć formułę sakramentalną: N.,
ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego.
W naszych Polskich warunkach, z przywileju chrzczenia w nadzwyczajnych sytuacjach korzystają
pielęgniarki przy porodach, jeśli ży-

cie dziecka jest zagrożone, oczywiście na prośbę matki dziecka.
Kiedy chrzcić dziecko?
Kościół, zgodnie z wielowiekową tradycją, nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o to,
aby ich dzieci zostały ochrzczone
w pierwszych tygodniach, możliwie
najszybciej po urodzeniu. Obecnie
niestety obserwuje się praktykę coraz
późniejszego chrztu dzieci. Zdaża się,
że mija kilka miesięcy po urodzeniu,
a czasami nawet rok. Tymczasem odkładanie tego obowiazku i jednocześnie zobowiazania, jakie przyjmują
na siebie rodzice podczas zawierania
małżeństwa, gdy zapewniają, że chcą
przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym ich Bóg obdarzy,
jest nie tylko nieroztropnością, ale
i zaniedbaniem moralnym. Jeśli
dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone.
Ta sama zasada obowiazuje
podczas poronienia. Kościół nakazuje chrzcić płody poronione, jeśli żyją
i jeśli to tylko możliwe.
Jakie imię dla dziecka?
Kościół powierza rodzicom
troskę o to, aby dziecku nie nadawać
imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu i jest jedyne obowiązujące
obecnie kryterium. Wobec różnych,
czasami dosyć egzotycznych pomysłów rodziców, jakie imię nadać
swojemu dziecku, należy pamiętać,
że w tradycji biblijnej nadanie imienia wyznacza tożsamość człowieka.
Podejmując decyzję o nadaniu imienia swojemu dziecku nie powinno się
kierować ani modą, ani popularnością
seriali lecz trzeba się zastanowić, czy

w przyszłości syn czy córka nie będą
się wstydzili własnego imienia. Dobrym zwyczajem jest praktyka, aby
przynajmniej drugie imię należało
do świętego patrona. Jeśli rodzice
nie zwrócą na to uwagi, obowiązek
przypomnienia o tej prawdzie spoczywa na chrzestnych i na proboszczu. Jednocześnie należy pamiętać, że dziecko zostanie ochrzczone
w taki sposób, w jaki jego imię zostało zapisane w akcie urodzenia.
Zmiana imienia w księdze chrztów
jest możliwa tylko w wyjątkowych
przypadkach i to wyłącznie na podstwie odpisu zupełnego aktu urodzenia.
Kto zgłasza dziecko do chrztu?
Do chrztu dziecko zgłaszają rodzice lub przynajmniej jedno
z nich (w przypadku adopcji osoby,
którze prawnie ich zastępują).
W przypadku, gdy rodzice dziecka nie są związani sakramentem małżeństwa lub odmawiają zawarcia małżeństwa, a proszą
o chrzest dla dziecka, zgodnie z postanowieniem Synodu Archidiecezji
Poznańskiej 2004–2008, powinni
wraz z rodzicami chrzestnymi podpisać oświadczenie o zobowiazaniu do
wychowania dziecka w wierze katolickiej. Wynika to z podkreślanego
wielokrotnie przez Kościół faktu, iż
to rodzice przed innymi mają obowiązek słowem i przykładem formować swoje dzieci w wierze i praktyce
życia chrześcijańskiego. Podobny
obowiązek spoczywa na tych, którzy
zastępują rodziców oraz na chrzestnych. Do udzielenia chrztu konieczna i wystarczająca jest uzasadniona
nadzieja, że dziecko będzie wycho-
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wane po katolicku. Jeśli nadziei na
takie wychowanie w wierze zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć,
powiadamiając rodziców o przyczynie. Jest to bowiem sakrament wiary,
a nie rytuał magiczny.
Kto może być chrzestnym?
Przy chrzecie rodzice powinni wyznaczyć jednego lub dwóch
chrzestnych. Zadanie to może pełnić
ten kto: ukończył 16 lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już
sakrament Najświętszej Eucharystii
oraz prowadzi życie zgodne z wiarą,
odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Fakty te poświadcza proboszcz
kandydata na rodzica chrzestnego na
właściwym zaświadczeniu.
Dokumenty potrzebne do chrztu
*Akt urodzenia dziecka
*Świadectwo ślubu rodziców, ewentualnie zawarcia związku cywilnego
*Zaświadczenia
dla
chrzestnych z ich parafii

rodziców

Aktualności

*Jeśli rodzice są z innej parafii: zgoda własnego proboszcza na udzielenie chrztu poza parafią.
Wnioski
Chrzest jest przełomowym
momentem w naszym życiu i zmienia
bardzo wiele zarówno w sferze duchowej człowieka, jak i w relacji do
wspólnoty Kościoła. Jego skutkiem
jest wyrwanie korzenia zła, czyli
grzechu pierworodnego i obdarzenie
godnością Dziecka Bożego. Od tego
momentu rozpoczyna się proces dojrzewania człowiaka przez całe życie,
aż do pełnego uświęcenia w pozostałych sakramentach. Wszystko po to,
abyśmy w chwili śmierci byli gotowi
posiąść obietnice Chrystusa i przebywać na zawsze z Bogiem.
Źródła
Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 840–874.
Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008, tom
I, Dokumenty, nr 581–587.
Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008, tom
II, Statuty, s. 632–633.
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Wielkanocne
Tradycje
Wielkanoc jest najstarszym,
największym i najważniejszym
świętem chrześcijańskim, obchodzonym na pamiątkę zmartwychwstania
Chrystusa. Wielkanoc jest świętem
ruchomym, tzn. nie ma jednej stałej
daty obchodzenia tego święta. Zgodnie z zapisem biblijnym Chrystus
powstał z grobu w nocy z soboty na
niedzielę, ale nie można ustalić stałej
daty. W przeszłości było to przyczyną licznych nieporozumień. Wreszcie sprawą zajął się Sobór Nicejski
w 325 roku. Ustalił on, że odtąd tzw.
Paschę chrześcijańską obchodzić
się będzie w niedzielę przypadającą
po pierwszej pełni księżyca, zaraz
po zrównaniu wiosennym (czyli po
równonocy wiosennej). Sobór zapomniał jednak podać obowiązującą
datę zrównania wiosennego, co stało
się powodem dalszych nieporozumień, przeciągających się aż po VII
i VIII wiek. Jedni bowiem byli zwolennikami ustalenia jej na 18, inni
na 21, a jeszcze inni na 25 marca.
Wreszcie przyjęto ostateczną wersję
– 21 marca. Wielkanoc obchodzona
jest więc od VII–VIII wieku po dziś
dzień w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Najwcześniejszy możliwy termin świąt przypada
na 25 marca, a najpóźniejszy na 25
kwietnia. Wielkanoc kończy okres
Wielkiego Postu i poprzedzający ją
Wielki Tydzień. Jest czasem radości
(symbolizuje ją w kościele biały kolor szat liturgicznych).

Święta wielkanocne mają
bogatą tradycję. Są niezwykle barwne i towarzyszy im wiele obrzędów.
Po Wielkim Poście – kiedyś bardzo
przestrzeganym – ludzie z niecierpliwością czekali na odmianę. O wielu
wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj, gdyż dzięki nim
świąteczne dni są bardziej radosne,
kolorowe i urozmaicone.
Niedziela Palmowa
Wielkanoc co roku poprzedza
Wielki Tydzień, który zaczyna się
Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palmy
lub palemki, czyli rózgi wierzbowe,
gałązki bukszpanu, malin, porzeczek albo innych drzew ozdabiano
kwiatkami, mchem, ziołami i kolorowymi piórkami. Wierzba uznawana była w polskiej tradycji za roślinę symbolizującą życie, bo rośnie
w najgorszych nawet warunkach,
a zielone listki wypuści nawet wierzbowy kołek w płocie czy wierzbowa
miotła zostawiona w wilgotnym kącie. Po poświęceniu palmy, biło się
nią lekko domowników, by zapewnić
im szczęście na cały rok. Połknięcie
jednej poświęconej bazi wróżyło
zdrowie i bogactwo. Zatknięte za
święty obraz lub włożone do wazonów wielkanocne palmy miały chronić mieszkanie przed nieszczęściem
i złośliwością sąsiadów. W tradycji
Kościoła palma symbolizuje zarówno m ęczeństwo jak i triumf, a zatem
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mękę i chwalebne zmartwychwstanie Jezusa. Procesje z palmami to
nie tylko przejaw lokalnego folkloru,
wyrażają one także głębokie treści
religijne.

szych sąsiadów, do których przyjeżdżał ksiądz i święcił pokarmy ustawione na suto zastawionym stole lub
ustawiali kosze z jedzeniem na wiejskich placach, pod krzyżami, przydrożnymi kapliczkami lub na dworŚwiąteczne porządki
skich dziedzińcach i tam czekali na
Według dawnych wierzeń przybycie księdza. Zwyczaj święceświąteczne porządki robi się przed nia pokarmów w kościele przyszedł
Wielkanocą nie tylko po to, by nieco później. Święcono wszystko

Wielka sobota - święcenie pokarmów w bazylice świętogórskiej
mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają bowiem także symboliczne
znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło
i choroby.

lub prawie wszystko co miało być
spożywane w czasie świąt. W koszu
ze święconką nie mogło zabraknąć
baranka – symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego, mięsa i wędlin – na
znak, że kończy się post, masła –
Święcenie pokarmów
symbolu dobrobytu i jajka – symbolu
Wielka Sobota była dniem narodzenia.
radosnego oczekiwania. Koniecznie
Koszyk na święconkę ozdanależało tego dnia poświęcić pokar- biano gałązkami bukszpanu albo
my. Biedniejsi ludzie szli z wielkim barwinka, a powinien on być wiklikoszem ze święconką do najbogat- nowy lub słomiany, wyścielony ser-
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wetą i ozdobiony koronkami. Obecnie, zarówno w miastach, jak i na wsi
zanosi się do kościoła jedynie małe
koszyczki z symboliczną ilością potraw. Dobór potraw w koszyku nie
jest przypadkowy. Każdy rodzaj pokarmu symbolizuje co innego, uznawanego przez ludową jak i chrześcijańską tradycję.

W nocy z Wielkiej Soboty
na Wielką Niedzielę poranny huk
petard i dźwięk dzwonów oznajmiał
zmartwychwstanie Chrystusa. Zanikający dziś zwyczaj strzelania z karbidowych petard tłumaczy się jako
pamiątkę wielkiego huku jaki miał
towarzyszyć odsuwaniu się kamienia
z grobu Chrystusa, łoskotu i światła,
które poraziło pilnujących grobu setCHLEB – gwarantuje dobrobyt ników rzymskich.
W Wielką Niedzielę o świi pomyślność, wśród chrześcijan jest
symbolem najważniejszym – przed- cie odprawiało się we wszystkich
kościołach rezurekcję (a w kościele
stawia bowiem ciało Chrystusa.
prawosławnym jutrznię), czyli mszę
JAJKO – jest dowodem odradzają- świętą o zmartwychwstaniu, połącego się życia, symbolem zwycię- czoną z procesją. W dawnej Polsce
stwa nad śmiercią; kiedyś w czasie rezurekcja trwała nawet trzy godziWielkiego Postu nie można było jeść ny. Obecnie wracamy do tradycji
jaj, które na stół wracały dopiero na z XIX wieku i odprawiania rezurekcji
w nocy z Wielkiej Soboty na Wielką
Wielkanoc.
Niedzielę.
SÓL – symbol oczyszczenia i sensu
życia; bez soli nie ma życia, życie Wielkanocne śniadanie
Po powrocie z rezurekcji
nie ma smaku.
można było wreszcie po okresie dłuWĘDLINA – symbol zdrowia i płod- giego postu zasiąść do wielkanocnej
ności, a także dostatku; kiedyś mu- uczty. Dzielenie się jajkiem i składasiał być włożony chociaż plasterek nie życzeń radości, zdrowia i szczęszynki, a od XIX wieku również ka- ścia w życiu rodzinnym przypomina
przełamywanie opłatka na początku
wałek białej kiełbasy.
wieczerzy wigilijnej i wyraża – podobnie jak obrzęd bożonarodzenioCHRZAN – symbol siły fizycznej.
wy – przyjaźń, miłość i życzliwość.
SER LUB MASŁO – symbol przy- Polskie śniadania wielkanocne słyjaźni i równowagi między człowie- nęły z obfitości i urody stołów przykiem a siłami przyrody, zapewniały strojonych bukiecikami bukszpanu
i barwinku. Pośrodku stał zawsze badobry rozwój zwierząt domowych.
ranek, robiony z wosku, masła, ciaCIASTO – symbol umiejętności sta lub marcepanu. Wokół baranka
i doskonałości, powinna to być bab- ustawiano misy z barwionymi jajami, półmiski z mięsem i wędlinami,
ka z domowego wypieku.
tace z ciastami. Na stole nie mogło
zabraknąć szynki i ułożonych w obWielka Niedziela – dzień radości
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fite zwoje kiełbas, zwłaszcza białej,
zwanej polską. Wśród ciast królowały baby wielkanocne oraz dekoracyjne serniki i mazurki. Śniadanie
często zamieniało się w biesiadę
trwającą do późnego wieczora.
WIELKANOCNE CIEKAWOSTKI
Baranek wielkanocny
Baranek wielkanocny jest
symbolem Jezusa Zmartwychwstałego, ale także pokory i łagodności.
Zwyczaj święcenia baranka sięga
VII wieku. Ustawianie baranka na
stole wielkanocnym wprowadził
w XIV wieku papież Urban V, który
chciał aby wierni ucztując, nie zapominali o najważniejszym przesłaniu
tego święta. W Polsce baranek wielkanocny nazywany był Anguszkiem
i pojawił się w XVII wieku i ma
podwójną symbolikę. Przypomina
o wydarzeniach ze Starego Testamentu, kiedy anioł śmierci przeszedł
przez ziemię egipską, uśmiercając
wszystkich pierworodnych synów.
Ominął tylko te domy, które były
naznaczone krwią baranka, zabitego
z bożego nakazu i spożytego w czasie posiłku paschalnego, który o tej
samej godzinie spożywała każda rodzina żydowska, tworząc w ten sposób z rozproszonego ludu jednolity
religijnie naród. Postawiony na wielkanocnym stole baranek przypomina, że Chrystus odkupił ludzi (Baranek paschalny), że jesteśmy dziećmi
jednego Boga oraz, że jesteśmy przeznaczeni do wiecznego ucztowania
na Godach Baranka.
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Pisanki
Najstarsze znalezione pisanki liczą sobie pięć tysięcy lat. Już
starożytni Persowie obdarowywali
wiosną swoich najbliższych jajami
barwionymi na czerwono. Zwyczaj
ten przejęli od nich starożytni Grecy
i Rzymianie, a od nich Chrześcijanie.
Jajko zawsze było symbolem życia
i odrodzenia. Pierwsze znaleziska pisanek na ziemiach polskich pochodzą
z X wieku, z wykopalisk w okolicach
Opola i Wrocławia, a opisy cudownych właściwości pisanek znajdują się w XIII-wiecznych kronikach
i żywotach świętych.
W dawnej Polsce zdobieniem
jajek zajmowały się tylko kobiety.
Wykonane przez nie pisanki lub kraszanki otrzymywali najpierw członkowie rodziny oraz dzieci chrzestne,
a później po Wielkanocy – osoby zaprzyjaźnione. Podarowanie pisanki
chłopcu lub dziewczynie oznaczało
dowód sympatii.
Pisankami obdarowywano
nie tylko żywych, lecz także zmarłych, dając w ten sposób wyraz pamięci o przodkach i być może – nie
całkiem świadomie – nawiązując do
prastarych wierzeń. Ten zwyczaj jest
szczególnie częsty u chrześcijan prawosławnych.
Pisanki służyły także do zabawy. Bawiono się nimi kulając je
po ziemi. Zwycięzcą zostawał ten
kto „zbił” najwięcej pisanek lub ten,
którego pisanka pokulała się najdalej. Inna zabawa z pisankami polegała na uderzaniu pisanką o pisankę.
Wygrywał ten, czyja pisanka nie pękła. W nagrodę zabierał pękniętą pisankę przeciwnika. W obu zabawach
ostatecznym zwycięzcą był ten, kto

uzbierał najwięcej pisanek.
Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości jest, po zakończeniu śniadania,
wspólna zabawa zwana szukaniem
zajączka, czyli słodkiej niespodzianki najczęściej dla dzieci. Jest to niemiecki zwyczaj, który początkowo
kultywowano na Śląsku, Pomorzu
i w Wielkopolsce, a później rozpowszechnił się także w innych regionach Polski.
Dlaczego w bogatej symbolice Świąt Wielkanocnych pojawia się
zając? To sympatyczne zwierzątko
znajdujemy na kartkach z życzeniami
wielkanocnymi, a dzieciom kojarzy
się z podarunkami, które przynosi.
Połączenie zająca z symboliką jajka
wielkanocnego nie ma zbyt długiej
historii. Najstarsze źródła przedstawiające zająca z wielkanocnymi jajkami pochodzą z końca XVII wieku.
Wyjaśnień tego niezwykłego związku jest wiele. Jedni widzą tu nawiązanie do zwyczajów podatkowych,
które dopuszczały składanie daniny
w naturze, co sprawiało, że często
wraz z jajkami składano zwierzęta
np. zające. Inni próbują spojrzeć na
problem oczami dzieci. One często
w czasie Wielkanocy, mogły widzieć
na polach biegające zające. Ponieważ
zawsze w te święta obdarowywane
były pisankami, łatwo było przypisać właśnie zającom rolę roznosicieli
tych prezentów.
A jak jest dziś?
Choć zmieniły się czasy, wiele tradycji przetrwało jednak do dnia
dzisiejszego. Nadal staropolskim
obyczajem w Wielką Sobotę cho-

dzimy do kościoła święcić pokarmy,
a w Wielkanocną Niedzielę dzielimy
się jajkiem, składamy sobie życzenia
i spożywamy wielkanocne śniadanie.
Wszystkie dzieci szukają słodkich
prezentów od zajączka, a w lany poniedziałek polewają się wodą. Żeby
jednak tradycje przetrwały, a w koszykach ze święconką nie było pomarańczy lub batonów „Mars” itp.,
pamiętajmy również o tym żeby
w czasie przedświątecznego szaleństwa sprzątania, kupowania i gotowania znaleźć czas dla dzieci i wyjaśnić
im np. przy wspólnym malowaniu
pisanek skąd się wzięły pewne obrzędy lub jak obchodzono święta
dawniej w domu naszych dziadków.
Wtedy być może Wielkanocne tradycje nie będą dla nich puste i „bez
sensu”. A w przyszłości zamiast być
„trendy” i jechać w święta na narty,
zaprowadzą swoje dzieci ze święconką do kościoła, a na święta zaproszą
swoich rodziców i innych gości, by
rodzinnie i radośnie świętować zwycięstwo Dobra nad Złem.
Aby jednak nadchodzące
święta były radosne i zdrowe dla
każdego z nas i naszych bliskich pamiętajmy, że Wielkanoc to nie tylko
kultywowanie rodzinnych i regionalnych tradycji, lecz przede wszystkim
nasza wewnętrzna przemiana i nasze wewnętrzne odrodzenie się dla
Boga.
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Agata Szymańska

Wieczorek poetycki
dla dzieci
na Świętej Górze
Przy dźwiękach tradycyjnych
polskich kolęd i dziecięcych piosenek, pośród zimowych dekoracji
i przytulanek – w przeddzień święta
Objawienia Pańskiego – odbył się na
Świętej Górze wieczorek poetycki
dla dzieci.

piosenkę pt. Gdy na morzu wielka
burza, która wprowadziła mnóstwo
radości i ostatecznie przełamała
lody.
W końcu nadszedł czas na
recytację. Wiersze były różnorodne i dotyczyły nie tylko tematyki

Dzieci w czasie przedstawienia
Późnym popołudniem do
kawiarenki San Filippo – kwatery
głównej Duszpasterstwa Młodzieży
Oratoryjnej, zaczęły przybywać dzieci wraz z rodzinami. Kiedy wszyscy
poznali już swoje imiona i każdy
znalazł miejsce do siedzenia, odbyła
się krótka próba generalna, po czym
nastąpiła właściwa część wieczoru...
Zaczęło się od krótkiej przemowy prowadzącej, oficjalnego powitania gości i młodych artystów.
Później odśpiewano, niczym hymn,

świątecznej. Goście wieczoru mieli okazję usłyszeć klasyki dziecięcej poezji, takie jak Słoń Trąbalski,
Okulary czy Sroka. Dzieci wspaniale
sobie poradziły z zadaniem. Między
poszczególnymi wierszami pomysłodawczyni, wykonawczyni i prowadząca w jednej osobie – Ania Janicka
– prowadziła z dziećmi rozmowy na
tematy związane z morałem utworów. Czasem jednak odpowiedzi
naszych milusińskich wywoływały
salwy śmiechu, gdyż ich wyobraźnia

Z życia Sanktuarium

jest bezgraniczna. Na koniec do kawiarenki przybył św. Mikołaj. Choć
dzieci już od początku zwęszyły
podstęp i rozpoznały w świętym filipińskiego diakona, to dobre wychowanie nie pozwoliło im na poczynienie uwag na temat nieco nieudolnej
mikołajowej charakteryzacji. Mimo
wszystko przybyciu sympatycznej
osóbki w czerwonym wdzianku towarzyszył duży entuzjazm, Mikołaj
przyniósł bowiem ze sobą ogromny
worek cukierków. Po rozdaniu słodyczy, wspólnym kolędowaniu i sło-

wie od księdza proboszcza nadszedł
czas rozstania – na szczęście dzieciaki wyjeżdżały ze Świętej Góry
z uśmiechniętymi buziami.
Od wieczorku minęło już kilka tygodni, ale miłe wspomnienia
pozostały. Radość i prostota emanująca z grupki uroczych kilkulatków
tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, że Jeśli się nie odmienicie i nie
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie
do królestwa niebieskiego (Mt 18,3).
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Felicyta Antkowiak

MARGARETKA
ŚWIĘTOGÓRSKA
Dusza, która modlitwą i ofiarą wspomaga kapłanów, staje się kapłanką
w tym znaczeniu, że w niebie będzie
mieć udział w tym osobliwym szczęściu i chwale, jakie przygotowałem
od wieków dla sług moich ołtarzy –
powiedział Pan Jezus do sł. b. s. Leonii Nastał (Dz. s. 216)

i Matce Najświętszej przyrzeczenie wieczystej modlitwy za naszych
świętogórskich kapłanów:

Boże w Trójcy Jedyny i Maryjo,
Królowo Pokoju, w ramach powstałego Apostolatu MARGARETKA
przyrzekam wieczystą modlitwę za
księdza (N.N.).
W uroczystość Niepokalane- Moje
przyrzeczenie
zanurzam
go Poczęcia NMP – 8 grudnia 2011 w chwalebnym Krzyżu Chrystusa
roku – w bazylice na Świętej Górze i Niepokalanym Sercu Maryi.
została odprawiona, przez kilkuna- Amen.
stu filipińskich kapłanów, niezwyA wszystko zaczęło się podkła msza św., której przewodniczył
Proboszcz ks. Dariusz Dąbrowski, a czas pielgrzymki parafialnej pod
homilię wygłosił Superior ks. Marek koniec sierpnia 2011 roku, kiedy to
Dudek. Msza św. była niezwykła nie powstała idea podjęcia wieczystej
tylko ze względu na doniosłą uroczy- modlitwy za naszych świętogórskich
stość odpustową w sanktuarium, ale kapłanów, którym zawdzięczamy
także z powodu inauguracji dzieła tyle dobra i „starania” o nasze dusze.
Apostolatu modlitwy za kapłanów Postanowiliśmy z grupą chętnych
– Margaretka. Podczas uroczysto- i wdzięcznych za to wszystko luści kilkadziesiąt osób złożyło Bogu dzi oraz ich krewnych i znajomych,

Z życia Sanktuarium
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utworzyć Apostolat modlitwy za
Kapłanów czyli Margaretki. Zapragnęliśmy otoczyć imiennie każdego
z kapłanów codzienną, konkretną i
wieczystą modlitwą. Ufaliśmy, że
jest to odpowiedź
na
pragnienie
Matki Bożej o
wspieranie opieką modlitewną
Jej ukochanych
synów – kapłanów, którzy pełnią tak niełatwą
i odpowiedzialną
służbę w Kościele.
Oczywiście były obawy,
że wszystko może się skończyć fiaskiem, ponieważ w naszym Sanktuarium jest wyjątkowo dużo księży.
Trzeba było zebrać siedem razy więcej osób, mając na uwadze to, że zobowiązanie do modlitwy „na zawsze”
nie każdemu przychodzi łatwo. Było
przy tej okazji kilka zabawnych i
mniej zabawnych sytuacji, ale i tak w
niespodziewanie krótkim czasie (ok.
1,5 miesiąca) wszystko się powiodło, a miejsca w „tabelkach” wszystkich księży zapełniły się nazwiskami
chętnych do modlitwy osób.
Apostolat modlitwy Margaretka polega na tym, że za kapłana
wpisanego imiennie w środku symbolicznego kwiatka – margaretki,
modli się siedem osób wpisanych
również imiennie w siedem płatków,
które symbolizują siedem dni tygodnia. W ten sposób każdy kapłan
jest codziennie i na zawsze w centrum naszej modlitwy, naszych serc

i myśli. Osoby modlące się składają
podczas mszy św. przyrzeczenie wieczystej modlitwy za danego kapłana.
W przypadku naszej inicjatywy przy
wyborze kapłanów
wprowadziliśmy zasadę losowania. Każdy kapłan i siedem
„przydzielonych”
mu osób, otrzymało
pamiątkowe blankiety z wpisanymi
imiennie osobami
modlącymi się w poszczególne dni tygodnia. Udało nam się,
jak wierzymy z pomocą Matki Bożej,
utworzyć
Margaretki dla wszystkich
siedemnastu filipińskich kapłanów
i dla diakona Pawła, co tworzy grupę
126 zaangażowanych osób.
Nasza modlitewna „machina
margaretkowa” ruszyła 16 października 2011 roku, a 8 grudnia udało się
nam uroczyście ten fakt potwierdzić
– podczas mszy św. złożyliśmy przyrzeczenie i wręczyliśmy księżom
symboliczne blankiety Margaretek. W momencie powtarzania słów
przyrzeczenia każdy, w swoim sercu,
wymienił imię i nazwisko księdza,
za którego podjął modlitwę. Osoby
nieobecne na mszy św., ze względu
na odlegle miejsce zamieszkania,
pozostawały w tym czasie z nami
w łączności duchowej i składały swoje przyrzeczenia podczas mszy św.
u siebie.
Bardzo miło było nam usłyszeć słowa wdzięczności, radości,
wzruszenia i podziękowania od ks.
Superiora i ks. Proboszcza, a także
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z różnych przekazów od pozostałych księży. Wiemy, że księża modlą
się za swoje Margaretki i pozostają
w łączności duchowej z nimi, tak
więc wzajemna modlitwa wznosi
się i wyprasza błogosławieństwo i
łaski u Boga dla jednych i drugich.
Ks. Superior zapewnił, że co roku w
uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP (8 grudnia) będzie odprawiana
w naszej bazylice msza św. w intencji wszystkich modlących się osób
– Margaretek. Osoby, których adresy udało się przekazać do klasztoru
otrzymali już piękne bożonarodzeniowe życzenia od Kongregacji św.
Filipa i mamy nadzieję, że ta duża
„rodzina margaretkowa” będzie w
łączności już na zawsze.
Margaretka jest, jak wierzymy, dziełem miłości Maryi – Matki
Kapłanów. A teraz stała się także naszą radością, ponieważ możemy spełniać prośbę naszej ukochanej Matki
Bożej, do której tak licznie na Świętą Górę przychodzimy. Myślę, że tak

jak inne dobre dzieła, Margaretka
będzie się rozwijała. Mamy bowiem
kleryków, którzy jak ufamy, za parę
lat powiększą liczbę kapłanów i będą
potrzebne następne Margaretki. Nadzieją napawa nas fakt, że już teraz
zgłaszają się ludzie, którzy utworzyli
dwie kolejne siódemki, bo przecież
modlitwy nigdy nie za dużo, a co do
liczby Margaretek dla księdza nie ma
ograniczeń. Nie ma też ograniczeń
dla ludzi co do uczestnictwa w kilku różnych Margaretkach. Te same
osoby mogą wpisywać się do wielu
„płatków” w różne dni tygodnia.
Podsumowując,
radośnie
stwierdzamy, że na dzień dzisiejszy
nasza „rodzina margaretkowa” liczy
już 140 osób! Zapraszam serdecznie
wszystkich, którzy chcą wspierać
swoją modlitwą kapłanów i modlić
się, o gorliwość i świętość dla nich,
do tworzenia nowych Margaretek,
bo przecież takich pasterzy potrzebujemy.
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Wojciech Częplik

MOJE BETLEJEM
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE
Zespół Skaldowie, na którego
przebojach wychowało się kilka pokoleń miłośników polskiego bigbitu,
w okresie Bożego Narodzenia kolęduje po Polsce z programem „Moje
Betlejem”. Program koncertu, na który składają się utwory lidera zespołu
Jacka Zielińskiego do tekstów krakowskiego poety Aleksandra Leszka
Moczulskiego, miał miejsce 8 stycznia w bazylice na Świętej Górze.
Świątynia nie pomieściła wszystkich
chętnych do wzięcia udziału w tym

niezwykłym misterium.
Ponad 2 tysiące wiernych
zgromadziło się wokół żłóbka, by z
artystami uczestniczyć w dziesiątym
oratorium bożonarodzeniowym. Pomysłodawcą tych świątecznych spotkań jest Ewa Kuśnierek, dyrygentka
chóru „Zaczarowana Melodia” ze
Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu. Nieodłącznym elementem kolędowania są biblijne postaci, w które
wcielają się nauczyciele i młodzież z
SP5. Doskonale przygotowany chór,
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Skaldowie na Świętej Górze
którego entuzjazm i zaangażowanie podczas śpiewania udzielały się
publiczności, spotkał się z wielkim
uznaniem artystów z Krakowa .W
16-letniej historii koncertowania z
„Moim Betlejem” dzieci z Gostynia
sprawiły Skaldom największą niespodziankę.
Jan Budziaszek, perkusista
zespołu, otwierając koncert, przypomniał, że kolędy pozwalały narodowi przetrwać najtrudniejsze chwile, a

kiedy Polski nie było na mapie świata siadano do stołu i je śpiewano. Z
takiego kolędowania wstawaliśmy
mocniejsi.
Ks. Marek Dudek, święto
górski superior, nim pobłogosławił
wiernych, zaproponował bisy, na
które złożyły się największe przeboje – takie jak „Kulig”, „Prześliczna
wiolonczelistka” i „Medytacje wiejskiego listonosza”.

Bądź na bieżąco z propozycjami kulturalnymi

Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

www.jozefzeidler.eu

www.filipini.gostyn.pl
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Błażej Tobolski

Rekolekcje dla
małżeństw
W weekend poprzedzający
Walentynki w klasztorze Księży Filipinów na Świętej Górze odbyła się
kolejna, dziewiąta już edycja rekolekcji Róża dla małżeństw. Dla jej
uczestników, oprócz możliwości wy-

były również okazją do odnowienia
przyrzeczeń małżeńskich. Poza tym
rodziny dokonały aktu ofiarowania
się Matce Bożej Świętogórskiej Róży
Duchownej. Miał on tym bardziej
wyjątkowy charakter, bowiem w tym

Uczestnicy rekolekcji dla małżeństw
słuchania konferencji ukazujących
małżeństwa opisane na kartach Biblii i wzięcia udziału w warsztatach
komunikacji małżeńskiej, rekolekcje

roku obchodzony jest jubileusz 500lecia potwierdzenia prawdziwości
doświadczanych w tym miejscu cudów.

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo
w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością
i życiem – spraw, aby każda ludzka rodzina na
ziemi, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa
narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego
stawała się prawdziwym przybytkiem życia
i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Amen.
						

bł. Jan Paweł II
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ks. Dariusz Dąbrowski COr

Rada Duszpasterska i Ekonomiczna
Parafii NMP Świętogórskiej
Dnia 14 stycznia 2012 roku nej należą: Henryk Chwierot i Witold
ksiądz arcybiskup Stanisław Gądec- Nowak.
Zgodnie z wymogami Staki, na wniosek księdza proboszcza
Dariusza Dąbrowskiego COr, za- tutów Parafialnej Rady Duszpaster-

Nowa rada duszpasterska i ekonomiczna
twierdził skład Rady Duszpasterskiej
i Ekonomicznej przy Parafii NMP
Świętogórskiej. Uroczystego wręczenia aktów nominacyjnych dokonał 3 lutego 2012 roku podczas mszy
św. parafialnej ksiądz Piotr Garstecki
– notariusz Kurii Metropolitalnej w
Poznaniu. Następnie nastąpiło złożenie przyrzeczenia przez członków
obu rad.
Radę Duszpasterską tworzą:
Grażyna Andrzejewska, Felicyta Antkowiak, Jacek Bartkowiak, Piotr Jakubowski, Józef Janicki, Stefan Kręgielczak, Tomasz Mucha, Czesław
Nawrocik, Andrzej Pospieszyński,
Łukasz Wawrzynowicz, Jan Wujczak
i Jan Zaremba. Do Rady Ekonomicz-

skiej i Ekonomicznej, ogłoszonych
przez Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008, misją radnych jest
sumienne i rzetelne wspieranie księży w pracy duszpasterskiej, budzenie
postaw apostolskich wśród parafian,
wyrażanie opinii oraz wysuwanie
propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego
w oparciu o Archidiecezjalny Program Duszpasterski.
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ks. Tadeusz Badura COr

Jezusowe
i nasze Getsemani

Z zadziwiającą troską poddaje Jezus formacji trzech uczniów
– Szymona Piotra, Jakuba i Jana.
Czyni ich szczególnymi świadkami
trzech wydarzeń: wskrzeszenia córki
Jaira – przełożonego Synagogi, przemienienia na górze Tabor oraz swojej bolesnej męki w Ogrójcu. To jest
Jezusowa odpowiedź na reakcję tych
trzech Apostołów, na zapowiedź odrzucenia, męki, śmierci i zmartwychwstania.
Szymon Piotr staje otwarcie
przeciwko tej drodze Jezusa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął
Go upominać. Lecz On obrócił się
i patrząc na swych uczniów, zgromił
Piotra słowami: <<Zejdź mi z oczu,
szatanie, bo nie myślisz o tym, co
Boże, ale o tym, co ludzkie>> (Mk
8, 32–33). Również dwaj synowie
Zebedeusza – Jakub i Jan – nie rozumieją trzeciej już zapowiedzi męki
i śmierci Jezusa i proszą Go: Użycz
nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej drugi po lewej
Twej stronie (Mk 10, 37).

domu, gdy słudzy donoszą mu – nie
trudź Mistrza, twoja córka już umarła. Umarłego możemy tylko pogrzebać. Człowiek bowiem wobec śmierci jest bezsilny, to odwieczne jego
doświadczenie. Jezus dodaje jednak
ojcu otuchy: Nie bój się, wierz tylko (Mk 5, 36). Jair staje za Jezusem
a przeciw sługom. Idzie za Jezusem, który zabiera ze sobą rodziców
i trzech uczniów. Są oni świadkami
bardzo trudnej sytuacji przełożonego
synagogi, pogłębionej jeszcze przez
wieść, że córka już umarła. Widzą
też niezwykły spokój Jezusa i Jego
wielką ufność, z którą idzie dalej do
miejsca, gdzie leżało już martwe ciało córki Jaira. Są świadkami, w jak
prosty sposób, prostym gestem przywraca dziewczynkę do życia, jak
gdyby tylko ona spała Talitha kum…
dziewczynko, mówię ci, wstań (Mk 5,
41). Rodzice dziecka i trzej uczniowie są ogromnie zadziwieni tą mocą,
którą Jezus przełamuje granice ich
doświadczenia wobec śmierci. Jezus
uczynił właśnie to, czego nie mógł
i nie może uczynić żaden człowiek.
Wskrzeszenie córki Jaira
To nowe doświadczenie i to nowe
(Mk 5, 35–43)
spojrzenie w tajemnicę mocy JezuEwangelista mówi dwukrot- sa zostaje na razie zastrzeżone tylko
nie, że Jezus bierze ze sobą tych dla wiedzy rodziców dziewczynki
właśnie Trzech, aby byli świadkami i trzech uczniów.
sytuacji, która ukazuje bezsilność
człowieka – Jaira, wobec śmierci Góra Tabor (Mk 9, 2–8)
Przemienienie jest drugim
i jego ufność mocy Jezusa. Przełożony synagogi ma nadzieję, iż jego wydarzeniem, którego świadkami są
umierającej córce zostanie udzielona Piotr, Jakub i Jan. Jezus sam wybiera
pomoc. Jezus zmierza już do jego wysoką górę i samotność. W języku
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biblijnym góra jest zawsze znakiem
zbliżenia się do Boga. Zabiera ze
sobą trzech uczniów. Wyłącza ich
niejako z gwaru codziennego życia.
Nie czyni tego na oczach tłumu. To,
czego mają doświadczyć uczniowie,
nie jest dostępne dla wielu i nie ma
nic wspólnego z sensacją czy sugestią. To doświadczenie ma sięgnąć
głębi ich serc i ma je przemienić. Tylko bliżej Boga, w całkowitej samotności i ciszy, mogą być wprowadzeni
w głębsze tajemnice Jezusa. Przemienia się przed nimi. Na ich oczach
dotychczasowa ludzka postać Jezusa
staje się inna. Ewangelista na swój
sposób próbuje to opisać: Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie
stało się lśniąco białe tak, że żaden
folusznik na ziemi wybielić nie zdoła.
I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem,
którzy rozmawiali z Jezusem (Mk 9,
2–4). Pod ludzką widoczną postacią
kryje się niebiańsko-nadludzka rzeczywistość Jezusa. Także ramy czasowe zostają przełamane. Oto ukazują się Eliasz i Mojżesz. Dwie główne
postaci z historii Izraela. Mojżesz
był tym, przez którego Bóg objawił
swoją wolę wobec ludu i przez którego zawarł z nim przymierze. Eliasz
natomiast został posłany, aby przywrócić niewierzący naród na drogę
wierności Bogu Jahwe. Nie wielcy
patriarchowie i królowie stają zatem
obok Jezusa, ale ci dwaj wielcy posłańcy Boga. To, że Jezus objawia
się uczniom jako stojący z Eliaszem
i Mojżeszem, jest dla uczniów wskazówką, że Jezus należy do sfery Bożej, ale też należy do historii Izraela.
On ma dokończyć i wypełnić do
końca dzieło Mojżesza i Eliasza. Podejmuje długą historię dzieła Boga
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wobec Jego ludu, by doprowadzić do
przewidzianego w planach Bożych
końca.
Do Apostołów skierowany
jest głos z nieba: To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie (Mk 9,
7). To jest wyraźniejsze objawienie
od wcześniejszego wyznania Piotra
– Ty jesteś Mesjaszem (Mk 8, 29).
Teraz uczniowie dowiadują się, kim
jest Jezus i jakie konsekwencje z minionych wydarzeń płyną dla nich.
Z tego Synostwa Bożego Jezusa wypływa zobowiązanie, aby Go słuchać.
Z tego też wypływa znaczenie dla
wszystkich ludzi. Gdyby nie uznano
tej godności, iż jest Synem Bożym,
straciłby Jezus swoje znaczenie i rolę
wobec wszystkich ludzi, wobec całego świata. Głos z nieba zaświadcza,
że Jezus jest Synem Boga i zaświadcza również o swojej miłości do tego
Syna. Głos z nieba objawia całą właściwą tajemnicę Jezusa. W osobie Jezusa jako Syna objawia się Bóg jako
Ojciec, a w działaniu Jezusa objawia
się Jego ojcowska miłość. Trzej Apostołowie otrzymują na górze Tabor
najgłębsze i najważniejsze objawienie – wtedy, gdy są sami z Jezusem.
Jezus nakazuje im milczenie o tym
wydarzeniu i doświadczeniu. Potrzebują czasu i dopiero, gdy doświadczą Jezusowej męki, śmierci i zmartwychwstania, wtedy dopiero zgłębią
znaczenie Jego Synostwa Bożego.
Wtedy dopiero nie będą milczeć lecz
będą wezwani, aby świadczyć, aby
opowiadać, czego doświadczyli i co
widziały ich oczy.
Jezus w Getsemani
(Mk 14, 32–42)
Jezus przychodzi z uczniami

do Ogrodu Oliwnego. Wzywa ich,
aby czuwali i modlili się. Trzech
z nich, Piotra, Jakuba i Jana zabiera ze sobą, aby byli w bezpośredniej Jego bliskości. Doświadczenie
Apostołów w Ogrodzie Oliwnym
jest kontrastowo inne od tego, które
przeżyli na górze Tabor. Tam widzieli Jezusa przenikniętego niebiańską
chwałą, a tutaj nie ma nic z tej chwały
i nadprzyrodzonej rzeczywistości.
W Ogrójcu staje Jezus przed uczniami jako człowiek ogarnięty lękiem,
trwogą i drżeniem przed tym wszystkim, co Go czeka. Nie jest człowiekiem, który beznamiętnie, po stoicku, wychodzi na przeciw cierpieniu,
niesprawiedliwości, złości ludzkiej
i śmierci. Nie ma żadnego płaszcza
obronnego ani pancerza ochronnego.
Nie zamyka się i nie ucieka w stan
odrętwienia. Otwarcie i bezbronnie
wydaje się wszelkim zranieniom, jakim narażony jest człowiek w życiu
na ziemi. Jednoczy się bardziej niż
kiedykolwiek z człowiekiem cierpiącym, krzywdzonym, narażonym
na wszelkie nieszczęścia i bardzo
bezradnym wobec śmierci. W każdej
tragicznej, dramatycznej i nieszczęśliwej sytuacji człowieka – Jezus

w Getsemani staje się jego bratem.
Przemienienie na górze Tabor
nie przeszkadza konaniu w Ogrójcu,
a konanie w Ogrójcu nie sprzeciwia się Przemienieniu. Niebiańska
rzeczywistość nie czyni z Jezusa
niewrażliwego człowieka, a człowiecze cierpienie, trwoga konania
nie zaprzecza Jego godności Syna
Bożego. Ale tu jest miejsce na wielką pokusę, która dotyka wszystkich
uczniów Chrystusa, ludzi wszystkich czasów, pokusa zgorszenia. To
jest pokusa, nie móc wierzyć, że ten
cierpiący i bezbronny człowiek jest
Synem Wszechmogącego Boga. Czy
nie powinien Bóg swojego Syna,
którego miłuje, uwolnić od cierpień
i śmierci? Czy nie jest to dla wielu
znakiem, że ten Syn nie jest Synem
Bożym? Szyderstwo spod krzyża: Innych wybawiał, niechże teraz siebie
wybawi, jeśli jest Mesjaszem, i Wybrańcem Bożym, powtarza się przez
wieki. Zgorszenie, że Bóg pozwala
na niewyobrażalne cierpienia ludzi
i niesprawiedliwości, których doznają od innych, ciągle stawiane są jako
zarzut przeciw Bogu i Jego Synowi.
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To była próba dla tych trzech
uczniów i to jest próba wiary dla
każdego człowieka, który dotknięty zostaje nieszczęściem. Właśnie
w Ogrójcu, gdzie nie widać nic
z Bożej godności Jezusa, gdzie tylko zagraża brutalna przemoc, Jezus
nie zostawia uczniów samych sobie
w tej rozterce serca podczas tej wielkiej próby. Jezus wzywa uczniów:
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie
ulegli pokusie….
Czuwajcie! Nie uciekajcie
w sen i zmęczenie. Dziś dopowiedzielibyśmy, nie uciekajcie w oszołomienie i znieczulenie alkoholem,
narkotykami… On sam na krzyżu
nie przyjął wina zmieszanego z mirą,
które przyniosłyby Mu ulgę. Musicie trzeźwymi zmysłami śledzić to,
co się dzieje ze mną, mówi Jezus.
Nie możecie zamykać oczu na moją
bezsilność i bezbronność oraz na to
wszystko, co mi będzie zadane. Musicie przyjąć mnie takim, jakim tutaj
jestem, w całej rzeczywistości mojej
męki, mojej trwogi, mojego krwawego potu. Nie wolno wam tworzyć
sobie mojego obrazu, z którego usuniecie to, co wam się nie podoba,
a z mojej drogi usuwać to, co wam
jest nie wygodne.
Módlcie się! Właśnie w tej
sytuacji, dla was tak trudnej, pozostawajcie w nieustannej rozmowie
z Bogiem. Właśnie wtedy, gdy wydaje się wam On daleki i nieobecny, jak
gdyby nie był waszą sytuacją, waszym nieszczęściem zainteresowany.
Módlcie się, mówcie do Niego wołaniem wielkim, nie przerwanym…
Sami z siebie nie potraficie zrozumieć sensu cierpienia. Nie
zdołacie wytrwać w najtrudniejszej
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sytuacji o własnych siłach i nie możecie pokonać trudności dla waszego
umysłu niewyobrażalnej i niezrozumiałej. Czego Jezus żąda od uczniów
i od nas, sam to czyni. Modli się do
Boga! Ta modlitwa mówi nam najwięcej o stosunku Jego do Boga
i o sposobie działania Ojca wobec
Syna. Jezus widzi całkiem jasno
przed sobą cały swój los. Przeciwnicy
zadadzą Mu ogromne cierpienia, pohańbią Go i obrzucą obelgami. Będą
chcieli zadać kłam całemu Jego życiu
i działalności. Jezus widzi to wszystko jako wielki kielich goryczy, a cała
Jego świadomość człowiecza wzdraga się przed tym. Chciałby sam z siebie uniknąć tego wszystkiego i prosi:
Zabierz ten kielich ode mnie. Ale nie
chce uniknąć tego wszystkiego własnymi siłami i z własnej woli, lecz
prosi Boga, aby Go uwolnił. Uznaje
przez to, że nie jest to ślepy przypadek i nie jest on spowodowany tylko
przez przeciwników, ale jest to ukryte w planach Bożych. W tej właśnie
chwili, gdy zagraża mu cierpienie,
obelgi, śmierć, zwraca się Jezus do
Boga – Abba – to nie jest tylko –
mój kochany Ojcze, ale to jest – Tatusiu. Z dziecięcą ufnością woła do
Ojca – Tatusiu – Dla ciebie wszystko
jest możliwe, zabierz ten kielich ode
mnie. To jest dla naszego ludzkiego
rozumienia niepojęte. Kielich goryczy, który jest przed Jezusem, nie odbiera Mu tej dziecięcej ufności i tego
wołania – Abba, do Ojca, który nie
tylko jest pełen miłości, ale ponadto
jest wszechmogący. W tej ufności,
mówi do Niego – Lecz nie to, co ja
chcę, ale to, co Ty (Mk 14, 36).
Jezus nie prosi, nie żąda
w swojej modlitwie wyjaśnienia od

Boga – dlaczego to wszystko tak
musi się stać, dokonać? Jaki jest
sens mojego losu? Jego modlitwa nie
żąda od Boga, aby wyjawił mu swoje
plany, jakie są powody, dla których
czeka na Niego męka i krzyż. Nie ma
w tej modlitwie prośby o zrozumienie cierpienia, by łatwiej można było
się zgodzić na nie. Ufność Jezusa
nie opiera się na ludzkim wejrzeniu
w plany Boże i na ich zrozumieniu,
ale na samym Bogu. Z tej modlitwy
Jezusa wynika, że bez względu na to,
co się stanie, Bóg jest kochającym
Ojcem, który jest wszechmocny,
a cokolwiek się wydarzy, nie jest ślepym przypadkiem, że wszystko poddane jest Jego woli, na którą powinniśmy się zgodzić. Te podstawowe
elementy modlitwy Jezusa są wskazaniem dla naszej modlitwy, dla naszego ustosunkowania się względem
Boga Ojca.
Jezus objawia w Getsemani
całkiem nowy obraz Boga. Dla Niego jako Syna, miłość i wszechmoc
Boga jako Ojca są absolutnie pewną
i niewątpliwą wielkością. Nie jest
ona mierzona według ziemskich losów człowieka, ani według Bożych
interwencji w te losy. Zjednoczenie
Jezusa z Bogiem jest całkowicie
bezwarunkowe i taka sama jest Jego
ufność. Nie dlatego, że Mu dobrze
idzie, że realizują się życzenia, jest
wierny Bogu, ale dlatego, że jest
kochany przez Niego. Miłość Boga
jest niezależną od niczego wielkością. Chodzi tylko o to, aby się nie
dać odwieść od niej, ani przez własne marzenia i plany, ani przez najbardziej bolesne doświadczenia i aby
się nie przeciwstawić Bożej woli.
W tej postawie modlitewnej Jezu-

sa w Getsemani stosunek Boga do
człowieka i człowieka do Boga został wyzwolony ze wszystkich ziemskich i ludzkich miar. Właśnie tutaj,
w Getsemani, gdzie nie widać nic
z niebiańskiej wielkości, gdzie Jezus
tak bardzo został poddany wszelkiego rodzaju zranieniom, staje się widoczne nierozerwalne zjednoczenie
Syna z Ojcem. Nie w chwale, ale
w poniżeniu objawia się najbardziej
to zjednoczenie Syna z Ojcem i to
jest Bożą naturą Jezusa, niezniszczalną przez ludzką pogardę i wszelkie zło.
Trzej uczniowie zostali wybrani, aby stać się świadkami, że
Jezus, ich Mistrz również w poniżeniu, a nawet w śmierci pozostaje Panem Życia. Przezwyciężenie
wszystkich sił, które szkodzą człowiekowi, utrudniają mu życie, staje
się możliwe dzięki bezwarunkowej
miłości Ojca i dzięki bezwarunkowej
ufności człowieka, dla którego mimo
wszystkich, nieraz niewyobrażalnie
bolesnych doświadczeń, Bóg pozostaje Abba – kochającym Ojcem.
Gdy nadejdzie moje, nasze
Getsemani, to wracajmy do Getsemani Jezusowego i wystrzegajmy się
żądania, by Bóg wyjaśnił, dlaczego
ja? By Bóg interweniował na mój
sposób.
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Uczmy się od Jezusa: módlmy się
do Boga, wołajmy nieprzerwanie
w naszym cierpieniu do Niego, oddajmy Jemu nasze cierpienia słowami Jezusa:

Ojcze, dla ciebie wszystko jest
możliwe, zabierz ten kielich ode
mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale
to, co Ty.
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Cudowne wydarzenia
na Świętej Górze
złożone przed Komisją Duchowną
w 1 5 11 ro k u
W tym roku mija pięćset lat od
wystawienia dekretu potwierdzającego
cudowność miejsca położonego niedaleko Gostynia, zwanego od niepamiętnych
czasów Świętą Górą. Nadzwyczajne
wydarzenia jakie tam się dokonywały, zwróciły uwagę władz kościelnych,
które powołały Komisję Duchowną
w 1511 roku do zbadania ich autentyczności. Niniejszy artykuł ma za zadanie
nakreślić tło historyczne oraz przedstawić odnotowane przez komisję wydarzenia uznane w świetle obowiązujących
norm za cudowne.
Wzgórze położone w pobliżu
miasta Gostynia nazwane jest w dawnych dokumentach miejscem Matki Boskiej, Świętą Górą i miejscem świętym.
Od wieków na tym wzgórzu oddawano
cześć Najświętszej Maryi Pannie. Jedna
z hipotez o początkach kultu podaje, że
to benedyktyni z pobliskiego Lubinia
w miejscu dawnego kultu pogańskiego
zaprowadzili religię chrześcijańską1.
Przypuszczeń tych nie potwierdzają
żadne źródła. Prace wykopaliskowe prowadzone na Świętej Górze w 1910 roku
odsłoniły groby ciałopalne, świadczące
o pogańskich obrzędach pogrzebowych,
które mogą wskazywać na kult pogański2. Najodleglejsze ślady historyczne
dokumentujące kult maryjny na górze
opodal Gostynia sięgają XIV wieku.
Kult ten potwierdza kazanie wygłoszone w 1676 roku na pogrzebie Adama
Floriana Konarzewskiego - założyciela
świętogórskiej fundacji. W mowie pogrzebowej ks. Stanisław Sanner wspo-

mina, że to wzgórze lubo nad trzysta lat
dziwnymi a nieustannie częstymi słynęło
cudami nazywając gostyńską Madonnę przedziwną cudów Matką3. Sława
niezwykłych wydarzeń dokonanych na
Świętej Górze, złączonych ze wstawienniczą rolą Matki Boskiej coraz bardziej
wzrastała i przyciągała rzesze pielgrzymów. Jeszcze przed 1468 r. właściciel
miasta Piotr Borek Gostyński wraz
z mieszczanami wybudowali na świętym wzgórzu kaplicę ku czci Maryi4.
Dalszy rozwój życia religijnego spowodował, że syn fundatora pierwszej kaplicy Maciej III Borek Gostyński wraz za
miejscowym proboszczem Stanisławem
z Oporowa skierowali w roku 1511 do
biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego prośbę o pozwolenie na wybudowanie większej kaplicy oraz zbadanie
rzeczywistości niezwykłych wydarzeń
jakie tam zaistniały5. Wydelegowana
przez biskupa Komisja Duchowna przybyła do Gostynia i po przesłuchaniu wiarygodnych świadków doznanych łask
pozytywnie zaopiniowała kult maryjny.
W roku 1512 ks. Jan z Góry archidiakon i oficjał Konsystorza Poznańskiego
wydał urzędowy dekret stwierdzający
cudowność miejsca oraz, w imieniu biskupa, udzielił pozwolenia na kult publiczny i budowę kaplicy6. [Aneks 1].
Była to pierwsza legalizacja
kultu uznanego za właściwy w świetle
przepisów liturgicznych i prawa kanonicznego. Dokument nie wymienia
szczegółowo nadprzyrodzonych wydarzeń, ale mówi o licznych cudach do-
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Strona tytułowa Księgi cudów
znawanych za wstawiennictwem Matki
Boskiej - umarli wrócili do życia, chorzy
i ułomni otrzymali zdrowie i siły i wiele
innych cudów, które za długo byłoby wyliczać. Komisja Duchowna przesłuchiwała świadków i sporządziła spis niezwykłych wydarzeń, który do dzisiaj się

nie zachował. Ze spisu cudów korzystał
ks. S. Surmantowski, kapłan Kongregacji Poznańskiej, redaktor druku wydanego w Poznaniu w 1726 roku pod długim
barokowym tytułem, a zaczynającym się
od słowa Prospekt7. Druk, który można
nazwać Liber Miraculorum czyli „księ-
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gą cudów”, opisuje nadprzyrodzone wydarzenia związane ze Świętą Górą od
końca XV wieku aż do pierwszej ćwierci XVIII stulecia. Nie wiadomo czy ks.
Surmantowski włączył do wydanego
druku wszystkie spisane cuda z 1511
roku czy dokonał selekcji. Do dokumentu miał jeszcze dostęp ks. Kasper Dominikowski. Prowadząc prace nad kroniką
świętogórską w latach 1827-1836 podał
informację o zeznaniach świadków komisji duchownej, które zamieszczone są
w Poszycie Dowodów do Historyi Miejsca8. Także i ten dokument zaginął. Ks.
Surmnatowski w Prospekcie zamieszcza
dwadzieścia sześć niezwykłych zdarzeń
sprzed 1511 roku, zaistniałych przy cudownym obrazie Matki Boskiej, które
zostaną omówione w kolejności podanej
przez starodruk.
Pierwszym
nadzwyczajnym
wydarzeniem podanym w starodruku
jest cudowne uzdrowienie mieszczanina
gostyńskiego Wojciecha Gąski, który
o sobie samym zeznał: przez trzy dni nieustający ból głowy cierpiał: ale skoro
się Matce Najświętszej przed Gostyń polecił, natychmiast zdrów został (Prospekt, s. 3). Cechą charakterystyczną
wszystkich uzdrowień było zawierzenie
i ofiarowanie siebie Matce Boskiej.
W roku 1502 cudownie odzyskał wzrok
chłopczyk Maciej, syn Doroty z Baszkowa... kiedy po sześć niedziel od połogu, wyniesionego na wiatr dziecięcia z
kąpieli, od gwałtownego wiatru zaprószone oczy, całe zaniewidziały, powieki
coś na kolor krwawy czerwonością zaszły (Prospekt, s. 8-9). Matka ofiarowała
dziecko Gostyńskiej Madonnie i wraz
z nim udała sie na pielgrzymkę do słynącego łaskami obrazu i tam wyprosiła
zdrowie dla synka. Cudownej opieki
Świętej Orędowniczki w roku 1509 doświadczyła dziewięcioletnia Dorota,
córka Katarzyny i Mikołaja Wolnych
z Łagiewnik. Matka zeznawała: Córka
moja Dorota w uszach niezmierny ból

ponosiła, jakby jej w uszach robak jaki
wkręcił się i kąsał wewnątrz, w głowie
także takie grzmoty i pukania miała, żem
ja przytuliwszy do jej głowy ucho moje,
to trzaskanie i skrzyp słyszała (Prospekt,
s. 36-37). Matka ofiarowała dziecko
wraz z woskowym wieńcem do słynącego cudami obrazu Przebłogosławionej
Maryi Panny i bóle uszu ustały. W opisie
tego uzdrowienia pojawił się woskowy
wieniec, powszechnie występująca forma daru wotywnego. Podwójnej łaski
uzdrowienia doznał szlachcic Jan Grabowski, dzierżawca klucza Krobskiego,
od urodzenia chorujący na duszności,
któremu taż Matka Przeczysta zaduśliwość w piersiach, dla której i mówić nie
mógł, cudownie uleczyła (Prospekt,
s. 38). Skoro tylko ślubował nawiedzić
Świętą Górę, choroba ustała. Drugi raz
tenże pomieniony szlachcic w jednym
roku na rękę lewą srodze zapadł nieznośne targania i szarpania w niej czując,
tak, że i palcami ruszyć nie mógł, ani do
góry podnieść (Prospekt, s. 48). Zaraz
po ofiarowaniu się do cudownego obrazu Pocieszycielki Gostyńskiej, bóle
ustały i odzyskał władanie ręki. Z niezwykłego uzdrowienia bolącej ręki
w 1505 roku cieszyła się mieszczka gostyńska Małgorzata, która w wielkich
ręku boleściach przez trzy dni w łóżku
leżała (Prospekt, s. 48). Po ofiarowaniu
się do cudownego obrazu ręka stała sie
na powrót zdrowa. Redaktor „księgi cudów” podaje, że chociaż nie uwzględnia
sie świadectw niewiast w sądach królewskich i miejskich, to jednak przed
sądami duchownymi mają znaczenie,
zwłaszcza gdy idzie o honor Matki Najświętszej. Z wielkiej choroby, tak nazywano wówczas padaczkę, uzdrowiona
została trzyletnia Katarzyna, córka Grzegorza z Zalesia Wielkiego, którą wielka
choroba przez dwa dni raz po raz, tak
we dnie jak i w nocy porywała (Prospekt, s. 55). Rodzice ofiarowali córkę
Przecudnej Matce i odzyskali ją zdrową,
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a choroba juz się więcej nie pojawiła.
Jedno z najwcześniej odnotowanych cudów wydarzyło się w 1495 roku. Doznał
go szlachcic o nazwisku Krzyżanowski
pod Brodnicą dobra swe mający... Ten
przez trzy lata paraliżem ruszony, na
łóżku leżąc, z niego się ruszyć nie mógł,
a stęskniwszy sobie w owej tak długiej
niemocy paraliżowej, w ręce się Matki
Najświętszej Gostyńskiej rezygnował,
i kazał się wieść na to miejsce święte już
cudami słynące, a o staje od kościoła
Cudownej Matki, z powozu znieść się
kazawszy, na klęczkach jako mógł, wlókł
się aż do samego kościółka, i uczyniwszy
modlitwę do Panny Przenajświętszej,
wnet zdrów powstał (Prospekt, s. 60-63).
Wyszedł o własnych siłach zdrowy,
a krokwie zostawił na świadectwo niezwykłego cudu, które do dzisiaj wiszą
na pilastrze przy wejściu do prezbiterium. Kolejnego cudu odnotowanego
przez komisję doznała mieszczka gostyńska Jadwiga, żona Zydlewa w 1508
roku. Jadwiga od trzech lat, tak ciężką
dolegliwość w nodze cierpiała, że przez
dwadzieścia niedziel, ani snu na oczach
nie miała, z pożądanym jednak snem podążyła do niej Matka Najświętsza, która
na pół śpiącej, na pół czującej, zajaśniała w postaci Pani jakiejś, mówiącej jej...
bież po trzy razy na miejsce Matce Boskiej ulubione, tam ozdrowiejesz (Prospekt, s. 69-70). Gdy to wypełniła zaraz
odzyskała zdrowie. Inny mieszczanin
gostyński Wojciech Gąska przed komisją zeznał, jako podróżny jeden człowiek
z Rogaczewa, stanąwszy u niego gospodą wysławiał Matkę Cudowną Gostyńską, jako mu w niemocy jego...stanęła,
który nóg swoich przez nie mały czas
i na krok jeden do chodzenia zażywać
nie mógł (Prospekt, s. 81-82). Skoro tylko ofiarował się iść na pielgrzymkę do
cudownego obrazu odzyskał władanie
w nogach. Kolejny już mieszczanin gostyński Szymon Kuśnierz dwa razy doznał łaski uzdrowienia od Lekarki Nie-

bieskiej. Szymon... będąc ciężką od
Boga złożony chorobą, już nie tuszył sobie z niej żywo wynijść, bo i rodzice
o nim zwątpili, ale gdy do doświadczonej lekarki Matki Najświętszej uciekł się,
doznał Jej w zdrowiu swoim zwątlonym
sukkursu (...) poszedł podpierając sie laską na to Miejsce Święte, gdzie dzięki
Bogu i Matce Najświętszej oddawszy,
nazad powracając zdrów został, jakby
nigdy nie chorował, i już się owa niemoc
do niego nie wróciła (Prospekt, s. 88).
Innym razem nabawił się febry, po której srogą gorączkę miewał, przez cały
tydzień, która go i we dnie i w nocy nie
opuszczała. Szymon poszedł znów do
cudownego obrazu Lekarki Gostyńskiej
i tam odzyskał zdrowie. Inny mieszkaniec Gostynia na komisji pod przysięgą
zeznał, że w 1509 roku dokonał się cud
przywrócenia do życia utopionego syna
Młynarki z Wodnika Mszczyczyńskiego. Młynarka do inszego młyna się przeprowadzając, gdy z wozu inszą ruchomiznę złożyła, przypomniała sobie, że syna
jej nie masz na wozie, którego kiedy zgubionego pilno szuka, pod kołem młyńskim w wodzie umarłego znajduje: całą
noc w płaczu zostając, o syna ożywienie
do Obrazu Błogosławionej Matki Gostyńskiej z mężem supplikowała (Prospekt, s. 163-164). Modlitwa rodziców
została wysłuchana. Dziecko ożyło i rodzice wraz z synkiem odbyli pielgrzymkę do miejsca świętego. W podziękowaniu
chłopiec
obchodził
ołtarz
z cudownym wizerunkiem. Starodruk
odnotowuje kolejny już zwyczaj wotywny, jak obchodzenie ołtarza, zwyczaj
często występujący w innych sanktuariach. Cud wskrzeszenia do życia utopionych dzieci pojawia się jeszcze trzy
razy. Nieznana z imienia kobieta z Jarocina, syna w gnojówce zatopionego znalazła, którego cale bez duszy przed Gostyń ofiarując, odebrała żywego
(Prospekt, s. 164). Świadkami innego
cudu wskrzeszenia byli Jan i Katarzyna
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Herb fundatorki Księgi cudów
- Teofili Konarzewskiej,
z pierwszego małżeństwa Leszczyńska,
z drugiwgo Wiśniowiecka
Gościnni z Posadowa, którzy także straciwszy przez utopienie w kałuży dziecię
swoje, ofiarowali toż dziecię na wiele
razy już wspomniane miejsce, i już dziecię znaki życia po sobie pokazowało oddychając (Prospekt, s. 164-165). Ofia-
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rując dziecko do cudownego obrazu
Pocieszycielki Gostyńskiej ślubowali
odbyć tam pielgrzymkę. Już wyruszyli
na pielgrzymkę dziękczynną, gdy wtem
spotkali niewiastę, która odradzała im
iść dalej. Wrócili do domu. Dziecko na-

zajutrz zmarło. Redaktor konkluduje
Ewę jednę, w Raju wąż, a tu białogłowa
oboje Stadło zdradziła, iścić obietnice
Bogu i Matce jego, by też przeciwko wodzie rzecznej płynąć potrzeba. Do życia
powrócił za przyczyną Róży Duchownej
Jakub, syn Jana Bryta, który w zdrojowisku pewnym utonął, którego nierychło
postrzegwszy Tomasz kołodziej wyciągnął z wody i ofiarował na to miejsce
święte, a chłopiec natychmiast ożył
(Prospekt, s. 165). Uleczenia z obłędu
doznała dwunastoletnia Małgorzata,
córka mieszczki gostyńskiej Jadwigi.
W 1509 roku Małgorzata od bólu wielkiego własną matkę lżyła i łajała sromotnie, tak dalece, że inni nie śmieli do
niej przystąpić, co pochodziło z pomieszania organków głownych (Prospekt,
s. 207-208). Chora rzucała się na łożu
lżąc i złorzecząc wszystkim wokół. Jej
matka ofiarowała córkę do obrazu Matki
Najświętszej z woskową świecą i obłęd
ustąpił. Warto podkreślić, że w opisie
uzdrowienia pojawiła sie tu następna
forma daru wotywnego - woskowa świeca. Kolejne uzdrowienie zaświadczone
przed komisją podaje, że łaski powrotu
do zdrowia doznała Elżbieta, małżonka
Wojciecha Korneta z Gostynia. Działo
sie to w 1506 roku przed pożarem miasta. Elżbieta zachorowała na hemofilię
i leżała w takiejże chorobie od wtorej
Niedzieli po Wielkiej nocy, aż do świętego Jana Chrzciciela [24 czerwca], i żadnym lekarstwem płynienie [krwi] swojego zatamować nie mogła (Prospekt,
s. 209-210). Pomimo ciężkiej niemocy
poszła do kościółka Matki Świętej Nadziei za Gostyń. Tutaj doznała łaski
i uleczona, poszła z radością zdrowa do
domu. Ponownie przybyła do Panienki
Przeczystej w 1511 roku prosząc o dar
zdrowia dla jej pięcioletniego synka,
cierpiącego od czterech lat na tę samą
chorobę (Prospekt, s. 210). Matka Najświętsza i tym razem nie odmówiła pomocy. Cudowna Lekarka nie tylko wy-

bawia od ognia piekielnego, ale leczy od
skutków ognia ziemskiego. Uzdrowienia od ciężkiego poparzenia doświadczył dwuletni syn Wojciecha Garncarza
z Krotoszyna. Wojciech trudnił się wypalaniem naczyń glinianych. Przez nieuwagę syn wpadł do rozpalonego pieca:
twarz i ręce srodze sobie popalił, [ojciec] obaczywszy mizerną dziecinę po
owych żalach i lamentach ofiarował ją
do Najświętszej Maryi Panny Gostyńskiej, wiedząc, że inszym łaska tej Matki
Cudownej w podobnych okazjach posłużyła, jakoż sie nie omylił na Jej protekcji, bo w jednym tygodniu owo dziecię
całe się wyleczyło (Prospekt, s. 224).
Królowa Niebieska roztaczała opiekę
także nad domowymi zwierzętami od
których wówczas uzależnione było ludzkie życie. Pod przysięgą zaświadczyła
mieszczka gostyńska Katarzyna, że
w jej domu zatrzymał się zrozpaczony
Mikołaj z Rogaczewa wraz ze swoim
synem (Prospekt, s. 226-227). Będąc w
drodze zachorowały mu trzy konie. Gospodyni poradziła strapionemu Mikołajowi ofiarować zwierzęta do cudownego
obrazu Matki Najświętszej. Gdy tylko to
uczynił, konie wyzdrowiały i mógł dalej
ruszyć w drogę. Świadkiem niezwykłego zdarzenia uznanego za cudowne był
Lazarek z Krzywinia. Chłopię pewne
udławiło sie kulą ołowianą której ani
połknąć, ani wykaszleć nie mogło,
w wielkim tedy niebezpieczeństwie życia
zostając, bo już siniało owo dziecię po
twarzy, dawszy innym zabiegom i ratunkom pokój, prosto do Matki Najświętszej
przed Gostyń udali się rodzice, ofiarując dziecię swoje opiece Matki Boskiej,
aliści zaraz owa kula ołowna wypadła
z niego i zdrowe zostało dziecię (Prospekt, s. 227). Lekarka Najświętsza leczy nie tylko ciała, ale przede wszystkim
dusze. Łaska uzdrowienia duszy dotknęła kmiecia z Domachowa Piotra Gołyska
...jadąc na koniu do młyna ostrowskiego, obaczywszy opodal Miejsce Św[ię-
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te]: na którym już z dawna kościółek
stał, i Panna Przebłogosławiona od pobożnych Katolików czczona i wzywana
była, on tak zuchwale i dumno sobie pomyślał: dziwno mi, że Panna Najświętsza to podłe i wzgardzone miejsce sobie
obrała, i insze snadź podobne bluźnierskie myśli w hardej głowie swojej knował, co gdy niezbożnie medytował, aliści
oczywiście ziemia zadrżała, a pod nią,
zdało mu się jakoby stękanie jakiejś osoby chorującej słyszał, a karząc przewrotność swoją, i za grzech swój żałując, zsiadł z konia i do kościółka
zbliżywszy się, upadł na kolana przed
drzwiami kościelnymi, prosząc Matki
Najświętszej o odpuszczenie winy swojej, którą takim bluźnierstwem popełnił
(Prospekt, s. 230-231). Odjechał uzdrowiony z grzechu bluźnierstwa. Łaskę
zdrowia uzyskała szlachcianka Katarzyna Czarnkowska leżąc w ciężkiej przez
tydzień niemocy, ledwie też w metrykę
umarłych nie weszła (...) przez wielką
boleść pragnęła sobie śmierci, ale za
radą służebnice swojej, aby się z świecą
na wzrost swój, i z parą wieńcy woskowych ofiarowała do Matki Najświętszej
przed Gostyń: aliści po wykonaniu votum swego zaraz zdrowie odebrała (Prospekt, s. 239-240) Łaski zdrowia z ciężkiej choroby doznała także dzieweczka
Dorota z Kutna jako w chorobie już na
pół martwa była, a gdy ją Jej Mość [Katarzyna Czarnkowska] naprzód do Świętej Anny w Mieliczu, a potem tu do Matki
Najświętszej Gostyńskiej ofiarowała,
wnet do zdrowia przyszła, za co tu Matce Najświętszej przyjechawszy z Jej Mością powinne dzięki oddała (Prospekt,
s. 240). Cudowna Aptekarka Przebłogosławiona Maryja pomagała też w wypełnieniu złożonych obietnic i ślubów.
O pouczającym wydarzeniu zaświadczyli na komisji obywatele gostyńscy
Jan Bryt i Andrzej: Szlachetny Jego
Mość Pan Maciej Gostyński, dziedzic,
ofiarowawszy pewną summę pieniężną,
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i aktualnie ją oddawszy do Kościoła
Matki Najświętszej przed Gostyń, onęż
znowu uwiedziony chciwością odebrał,
za co też karanie na niego od sprawiedliwości Boskiej wyszło, że mu się ręka
skurczyła z pieniędzmi w niej jeszcze
ścieśnionymi, ani się rozprostować nie
chciała, aż padłszy na kolana a potem
i krzyżem na twarz, z płaczem prosząc
Najświętszej Matki Cudownej o pociechę, i dała się przeprosić Matka miłosierna, a on wyćwiczony tą kaźnią pieniądze raz ofiarowane nazad powrócił
(Prospekt, s. 240-241. Z niechybnej
śmierci wyratowała Matka w Cudy
Sławna małego Wojciecha, syna szlachcianki Jadwigi Skoroszewskiej. Temuż
synaczkowi ostra z pomienionego ptaka
[cietrzewia] kość w gardle uwięzła i wypaść nie chciała, przez cały tydzień, nie
mógł jeść ani połykać, bo i sam napój go
urażał: tkwiła owa kość przez trzy niedziele w gardle młodzieniaszka, ale nie
tak się mocno oparła, żeby jej Matki
Najświętszej dzielna ręka ruszyć i wyrwać nie mogła, bo jak prędko Jej Mość
ta, przed Gostyń synaczka ofiarowała,
Matki Najświętszej na pomoc wzywając.
Tejże noc w śnie pół uśpionemu pokaże
się Heroina jakaś w jasności, nikt tylko
sama Najświętsza Matka Boska, i ową
kość utkwioną z gardła wyciągnie, ocucił się synaczek imieniem Woyciech aż
zaraz zdrów został (Prospekt, s. 252253).
Do powyżej opisanych cudów
dochodzi jeszcze jedno, odnotowane
w kronice ks. Kaspra Dominikowskiego, które warto przytoczyć w całości:
W czasie agitującej sie tamże tylekroć
rzeczonej Komissyi Duchownej w 1511
r., odebrał od tejże ksiądz Jan Pleban
Lubiński polecenie przyjmować zeznania świadków pod przysięga w materyi cudów pomienionych. Najpierwszy
przez niego słuchany świadek Andrzej
Bąk Rzecznik Gostyński stary lat około
40 zeznał jako w 16 roku swojego życia,

widział Niewiastę przybyłą z dzieckiem
uduszonem na to miejsce już od dawna sławne cudami, i tu przed Obrazem
Najświętszej Maryi Panny dziecko to
rzeczywiście odzyskało życie9. Z podanych informacji wynika, że Andrzej
Bąk urodził się około 1471 roku, a gdy
miał 16 lat, czyli około roku 1487 był
świadkiem cudownego przywrócenia
do życia nieznanego z imienia dziecka.
Świadectwo mieszczanina gostyńskiego
posiada niezwykłą wagę, ponieważ jest
najwcześniej odnotowanym cudem jaki
wydarzył się na wzgórzu opodal Gostynia.
W 1511 roku Komisja Duchowna przesłuchiwała wielu świadków cudownych wydarzeń, którzy składali
zeznania potwierdzone przysięgą. Zaginione sprawozdania z przeprowadzonych badań nie pozwalają bliżej określić
ilości zeznań i cudów. W przekazach
pisanych zachowała się relacja o 27 cudach: ks. Surmantowski w Prospekcie
wymienia dwadzieścia sześć nadzwyczajnych wydarzeń i jeden cud opisuje
ks. Dominikowski w swojej kronice.
W opisie tylko przy niektórych zeznaniach podana jest informacja pozwalająca ustalić dokładny czas zaistnienia cudu.
Najwcześniej zapisany cud wydarzył się
w około roku 1487, kiedy to uduszone
niemowlę odzyskało życie. W 1495 roku
za pośrednictwem Najświętszej Panienki uzdrowienia z paraliżu doznał Krzyżanowski. Dokładny czas można ustalić
przy opisie sześciu cudów: w 1502 roku
dziecko Macieja i Doroty z Baszkowa
odzyskało wzrok, w 1505 roku nastąpiło uzdrowienie mieszczki gostyńskiej
Małgorzaty, w 1508 roku uzdrowienia
doznała Jadwiga, żona Zydlewa z Gostynia, w 1509 roku odnotowano dwa
cuda - uzdrowienie Doroty, córki Mikołaja i Katarzyny Wolnych z Łagiewnik oraz uzdrowienie Małgorzaty, córki
Jadwigi z Gostynia, w roku 1511 łaski
zdrowia doznał syn Elżbiety i Wojciecha

Korneta z Gostynia. Należy sądzić, że
cuda wydarzały się znacznie wcześniej,
ponieważ świadectwo Andrzeja Bąka
z 1511 roku mówi, że to miejsce jest już
od dawna sławne z cudów.
Zapisane cuda za przyczyną
Matki Najświętszej sprzed 500 lat pozwalają poznać tamtych ludzi, ich religijność, problemy życia codziennego połączone z bolączkami, smutkami
i radościami. Bezradność wobec choroby, cierpienia, dokuczliwości ludzkiego
losu i poszukiwanie lepszego jutra kierowały wzrok i serca ówczesnych ludzi
na Świętą Górę do Przeczystej Panienki.
Tu szukali pomocy, ratunku i pocieczenia. Ofiarowywali Niebieskiej Lekarce
swoje niedole i biedy, czasami dołączali dary wotywne w postaci woskowych
wieńców i świec. Odnotowane wydarzenia ukazują nam żywych ludzi w ich
jakże realnych sytuacjach życiowych.
To nie są anonimowi czciciele Róży Duchownej, ale konkretni ludzie dotknięci
nieszczęściem, najczęściej znani z nazwiska i miejscowości zamieszkania. To
oni stają przed nami jakby ożyli sprzed
pół tysiąclecia, aby zaświadczyć, jak ongiś przed komisja, tak teraz przed nami
o Przecudnej Panience spod Gostynia.
Przedstawione wyżej zdarzenia należą
do najwcześniejszych cudownych śladów, jakimi Matka Najświętsza zaszczyca miejsce od wieków nazwane Świętą
Górą. Cuda pozostają nadprzyrodzonymi znakami wstawienniczej roli Maryi
w dziele zbawiania, ale także pozostają
dla każdego nawiedzającego to niezwykłe miejsce, drogowskazem prowadzącym do odkrywania w swoim życiu śladów obecności Boga.
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Aneks 1
Dekret wydany 3 marca 1512 roku przez
ks. Jana z Góry potwierdzający autentyczność cudów na Świętej Górze
Ja Jan z Góry, archidiakon, wikariusz
generalny i oficjał poznański, świadczą
niniejszym wobec wszystkich i każdego
z osobna, że Najprzewielebniejszy
w Chrystusie Ojciec i Pan, Jan z Bożej
łaski, biskup poznański, na prośby szlachetnego Macieja z Gostynia, kasztelana
śremskiego i przewielebnego ks. Stanisława z Oporowa, proboszcza gostyńskiego,
przedstawione mu w sprawie budowy kaplicy na cześć Najświętszej Maryi Panny
w okolicy Gostynia i Drzęczewa, w parafii
jednak gostyńskiej, blisko drogi wiodącej
do Borku, gdzie jak donoszono dzieją się
liczne cuda wypraszane za wstawiennictwem Matki Bożej, polecił mi przeprowadzić badanie nad owemi cudami i dał
upoważnienie, aby pozwolić na budowę
wzmiankowanej świątyni, o ile by stwierdzono owe cuda zeznaniami wiarogodnych
świadków. Kiedy więc w specjalnej komisji, powołanej przez Najprzewielebniejszego ks. Biskupa, zstąpiłem na to miejsce,
znalazłem tak przez me własne badania

jak i przez dochodzenia innych członków
komisji wiele świadectw, złożonych pod
przysięgą, że umarli wrócili do życia,
chorzy i ułomni otrzymali zdrowie i siły,
i wiele innych cudów, które za długo byłoby wyliczać. Sądzę przeto, iż sprzeciwiałoby się to najwyraźniej woli Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który to miejsce wybrał
w szczególny sposób, gdyby się nie przychyliło do prośby wyżej wspomnianych
osób. Ja więc jako członek komisji Najprzewielebniejszego Biskupa, otrzymawszy
na to specjalne pozdrowienie, najzupełniej
zgadzam się na budowę kaplicy w miejscu
wyżej opisanym. Nie zamierzam przez to
w niczym uszczuplać praw proboszcza
miejscowego; mają pozostać niezmniejszone w swym zakresie. Na świadectwo tej
sprawy przyłożono pieczęć na niniejszym
akcie. Wykonano i dano w Poznaniu, naszym domu, znajdującym się przy katedrze
poznańskiej, dnia 3-go marca 1512. My,
Jan, biskup poznański, własnoręcznie poświadczamy, że poleciliśmy sprawę wykonać naszemu oficjałowi.
(Tłumaczył z języka łacińskiego
ks. Władysław Świder)

Przypisy
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Porady duchowe - 37 ks. Jacek Niesyto COr

ZMARTCHWYCHWSTANIE

Tak się jakoś składa w na- nasza religijność, to zwracanie się ku
szym życiu, że ów pęd w którego kie- sobie. Często gdy pojawia się ktoś
racie jesteśmy, sprawia, iż wiele Bo- kto obiecuje, że będzie nam „przy
żych sygnałów nam niejako umyka nim” lepiej się żyło – będziemy bari bardzo często powiedzenie – Świę- dziej niezależni, nikt nie będzie nam
ta, święta i po świętach – nabiera mówił co i jak mamy czynić, że bębardzo negatywnego znaczenia dla dzie swoboda obyczajowa, to komuś
naszego życia duchowego.
takiemu jesteśmy w stanie słać nasze
W poprzednim numerze Róży płaszcze i oddawać nasze życie. Tak
6. Korona
lata 60.
Poznań
Duchowej,
staraliśmyduża,
się przyjrzeć
też XX
było ww.,
momencie
wjazdu Jezusa
poszczególnym postaciom w bożo- do Jerozolimy. Lud patrzył na Niego
narodzeniowych żłóbkach i zoba- jak na króla, który przynosi wolność
czyć jak ich postawa może i powinna polityczną, uwolnienie od jarzma
wpływać na nasze codzienne życie tu niewoli, czyli swobodę. Byli przei teraz.
konani, że od tej chwili nie będzie
Czas Bożego Narodzenia już panowało nad nimi prawo rzymskie,
minął, ale Bóg nieustannie zwraca prawo okupanta. To właśnie dlatego
się do nas, ponieważ my nieustan- słano płaszcze, rzucano życie, śpienie odwracamy głowę w drugą stro- wano i radowano się.
Kiedy Jezus ukazał jaką wolnę, co bardzo dobrze ilustruje scena
wjazdu Jezusa do Jerozolimy: Wielu ność przynosi – wolność od przysłało swoje płaszcze na drodze, a inni wiązania do tego świata, wolność od
zielone gałązki ścięte na polach. Ci układów ze złem – i ukazał siłę nie
zaś, którzy szli przed Nim i za Nim, z tego świata, zaczęto wycofywać
wołali: ‹‹Hosanna! Chwała Temu, swoje poparcie.
Dlatego też, w czasie naszektóry przychodzi w imię Pana. Błogosławione nadchodzące królestwo go świętowania z okazji Zmartwychnaszego ojca Dawida. Hosanna na wstania Pańskiego, zastanówmy się,
wysokościach!›› Tak przybył do Jero- jak wiele dla mnie znaczy zmarzolimy, do świątyni. (Mk 11, 8–11a). twychwstanie i uświadommy sobie,
Tyle tekst Pisma Świętego, że to nie tylko fakt zerwania z grzeale warto zastanowić się co on zna- chem, który został wyznany w czaczy dla mnie, o nas można bowiem sie spowiedzi wielkopostnej, ale coś
powiedzieć dokładnie to samo co więcej...
Tak naprawdę powinna
o tamtych ludziach. Nasze szybkie
życie sprawia, że cała nasza uwaga w nas nastąpić przemiana i to trwakieruje się na materię (szeroko ro- ła! Przemiana naszego myślenia
zumianą), na samowolę, na samodo- i naszego dążenia do Bożej Prawdy,
skonalenie, na karierę, na samoreali- prawdy o mnie, a ta prawda dopiero
zację. Warto zauważyć, że wszystko zacznie obrzezać moje serce. Zostaco czynimy, nawet niejednokrotnie nie wówczas przerwany blichtr, swe-
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go rodzaju retusz upiększający nasze
samopoczucie, związane z odbytą
spowiedzią. Bardzo często bywa jednak tak, że pomimo spowiedzi nic
się tak naprawdę w nas nie zmienia,
często nawet nie mamy wewnętrz-

nego przekonania o konieczności zmiany myślenia, a co za tym
idzie z powrotem wchodzimy
w swoje stare utarte sposoby myślenia i działania.
Może właśnie tego roku coś
się zmieni…? Niech ten czas,
piękny czas Wielkanocny, będzie
błogosławionym nie tylko z nazwy, ale niech będzie błogosławiony tak naprawdę, aby głębiej
wejść z mocą Zmartwychwstałego
w swoje życie, w to życie na pokaz, aby ono zmartwychwstało ku
życiu w MIŁOŚCI, dla MIŁOŚCI
i dzięki BOŻEJ MIŁOŚCI. MIŁOŚCI WYMAGAJĄCEJ, ALE
TEŻ DAJĄCEJ TO DO CZEGO
DĄŻYMY I CZEGO OCZEKUJEMY – AUTENTYCZNEJ
WOLNOŚCI – WOLNOŚCI
DZIECKA BOŻEGO.

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00
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Błogosławiony Jan Henryk Kardynał Newman
– Ojciec Kościoła czasów nowożytnych
Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca
do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo
ludy całej ziemi».
								

Błogosławiony Jan Henryk
Kardynał Newman (1801-1890)
zasłynął w świecie nie tylko jako
wybitny filozof i teolog, ale przede
wszystkim jako odważny konwertyta z Kościoła Anglikańskiego do
Kościoła Rzymskokatolickiego. To
właśnie niezłomna odwaga wiary
była tą cechą charakteru Błogosławionego, która wyróżnia go na tle
innych wielkich w wiktoriańskiej
Anglii. Co więcej, Newman bywa
nazywany „Ojcem Kościoła czasów
nowożytnych.”1 Koleje życia bł. Jana
Henryka Newmana oraz przyjmowane przez niego postawy pod wieloma
względami przypominają bowiem
historię biblijnego „ojca naszej wiary” – Abrahama.
Odwaga Jana Henryka Newmana była nieodłącznie związana z
jego dążeniem do poznania i przyjęcia prawdy. To dążenie przyświecało
Newmanowi, gdy w 1833 roku po
powrocie z podróży po Morzu Śródziemnym stał się jednym z założycieli
i liderów Ruchu Oksfordzkiego, mającego na celu odnowę dziewiętnastowiecznego anglikanizmu poprzez
studia nad historią chrześcijaństwa i
powrót do jego korzeni. Przez długi

(Rdz 12, 1-3)

czas był zwolennikiem „via media”
czyli drogi pośredniej w teologii Kościoła – w Kościele Anglikańskim,
który ze swoją nauką i organizacją
znajdował się niejako pośrodku,
pomiędzy tradycyjnym Kościołem
Rzymskokatolickim a prostym ewangelicznym protestantyzmem, upatrywał pełnię prawdy. Gdy dalsze badania historyczne doprowadziły go do
odkrycia, że jednak się mylił, a pełnia prawdy znajduje się w KościeleKatolickim, nie zawahał się wyrzec
swoich wcześniejszych poglądów
i publicznie przyznać się do
błędu.
Biblijny Abraham w momencie powołania i wyruszenia na Boże
wezwanie w podróż w nieznane był
już bardzo dojrzałym w latach mężem, który żył spokojnie ze swoją
żoną i innymi członkami rodziny,
posiadając liczny dobytek i służbę,
świadczące o jego życiowych osiągnięciach i poczuciu stabilizacji. Podobnie Jan Henryk Newman, kiedy 9
października 1845 roku, w wieku 44
lat, publicznie zrzekł się wiary anglikańskiej i przyjmował katolicyzm,
był u szczytu swojej kariery nauczyciela akademickiego w renomowa-
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nym Oriel College Uniwersytetu
w Oksfordzie, gdzie specjalizował
się w filozofii oraz w teologii. Był
również znanym anglikańskim duszpasterzem – proboszczem uniwersyteckiej parafii mariackiej, oraz wybitnym kaznodzieją, którego kazania
poruszały całe środowisko akademickie Oksfordu. Z tym, co powiedział na ambonie Newman, liczyli się
zarówno jego zwolennicy, jak i przeciwnicy, którzy na próżno usiłowali
tak zmienić organizację życia akademickiego na uczelni, by studenci nie
mieli fizycznej możliwości przychodzić posłuchać kazań Newmana.
Nie będzie zatem przesadą
stwierdzenie, że przechodząc na katolicyzm, Błogosławiony po ludzku
stracił wszystko to, co do tej pory posiadał, co wypracował swoją ciężką
pracą i wysiłkami: stanowisko akademickie na jednej z najlepszych uczelni ówczesnego świata naukowego,
autorytet filozofa i anglikańskiego
teologa, probostwo parafii uniwersyteckiej, ale także wielu przyjaciół i
zwolenników, z których tylko część
podążyła za Newmanem do Kościoła
Rzymskokatolickiego. Należy podkreślić, że katolicy, stanowiący w
XIX wieku zdecydowaną mniejszość
wyznaniową w Wielkiej Brytanii,
pomimo prób przyznania im równouprawnienia, wciąż byli traktowani
jak obywatele drugiej kategorii. Angielskie prawo nie pozwalało zatem
Newmanowi jako osobie wyznania
innego niż anglikańskie obejmować
stanowiska naukowego na prestiżowym angielskim uniwersytecie,
a wyrzeczenie się dotychczasowej
wiary oznaczało koniec posługi duchownego tego wyznania. Tak więc
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niczym biblijny Abraham, który idąc
za Bożym wezwaniem w podeszłym
wieku porzucił swój dom i ojczyznę,
by wyruszyć w podróż do nieznanej
ziemi obiecanej i wbrew ludzkiemu
myśleniu stać się ojcem narodów,
Jan Henryk Newman w dojrzałym
wieku opuścił swój „dom” w Kościele Anglikańskim przy angielskim
uniwersytecie, i wyruszył w podróż
w nieznane, nie wiedząc, dokąd go
to doprowadzi i jak się zakończy.
Jak wierzył, sam Bóg prowadził go
niczym „łagodne Światło”, do którego modlił się w jednej ze swoich najbardziej dziś znanych w chrześcijańskim świecie modlitw następującymi
słowami:
„Prowadź mnie, Światło, swą
błogą opieką,
Światło odwieczne!
Noc mroczna, dom mój tak
bardzo daleko,
Więc Ty mnie prowadź.
Nie proszę rajów odległych widoku,
Starczy promyczek dla
jednego kroku.
(…)
Tyś zawsze trwało, gdym przez
głuchą ciemność,
Przez bór, pustynię
Błąkał się dumny.
O, czuwaj nade mną,
Aż noc przeminie,
Aż świt odsłoni te drogie postacie,
Którem ukochał niegdyś, którem
stracił.”2
Również okres życia w Kościele Katolickim wcale nie był dla
Błogosławionego usłany różami. Po
przyjęciu katolickich święceń kapłańskich i reguły życia św. Filipa

Neri, ks. Newman powrócił do Anglii, gdzie w Birmingham i w Londynie zakładał oratoria zgromadzenia
księży filipinów, nieznanych wcześniej na brytyjskiej ziemi. Pomimo
prób kontynuacji pracy naukowej,
zaangażowanie w organizację Katolickiego Uniwersytetu Irlandii w
Dublinie, aktywną działalność pisarską i duszpasterską, nigdy już za
swojego życia Newman nie zdobył
takiej renomy i uznania jak podczas
swojej działalności w Oksfordzie.
Ci, którym przeszkadzała jego nauka i przykład życia, nie szczędzili
mu krytyki. Oskarżano go nie tylko
o zdradę Kościoła Anglikańskiego, ale też o nieszczerość, a nawet
o niemoralne prowadzenie się. Co
więcej, krytyka spotykała Newmana
także ze strony nowych współbraci
w Kościele Katolickim, którzy czasem traktowali jego konwersję nieufnie, a w poglądach Newmana na
temat autorytetu papieża dopatrywali się herezji. Dopiero pod koniec życia prawość głoszonej nauki i autentyczność świadectwa wiary ks. Jana
Henryka Newmana została doceniona przez papieża Leona XIII, który
w 1879 roku mianował go kardynałem.
Wyrazem niezłomnej ufności w Bożą Opatrzność oraz wiary w
Boży plan wobec jego życia i sens
podejmowanych przez niego, wbrew
opiniom nieprzychylnego otoczenia,
odważnych decyzji mogą być słowa
rozważania Błogosławionego:

swoje posłannictwo – mogę nigdy nie
poznać go w tym życiu, ale dowiem
się o nim w życiu przyszłym. (…)
Przeto będę Mu ufał. Czymkolwiek i
gdziekolwiek jestem, nie jest możliwe, abym był odrzucony. Jeśli choruję, moja choroba może Mu służyć;
jeśli mam trudności, moje trudności
mogą Mu służyć; jeśli jestem smutny,
mój smutek może Mu służyć. Moja
choroba, trudności, smutek mogą
być niezbędne dla jakiegoś większego celu, który znajduje się całkowicie poza naszym zasięgiem. On nie
czyni niczego na próżno; może przedłużyć mi życie, może je skrócić; wie,
dlaczego tak czyni. Może zabrać mi
przyjaciół, może rzucić mnie pośród
ludzi obcych, może mnie uczynić zupełnie samotnym, sprawić we mnie
upadek ducha, zakryć przede mną
przyszłość – a jednak zawsze wie, ku
czemu zmierza.”3

Podobnie jak Abraham został ojcem Narodu Wybranego, tak
i Newman niczym duchowy ojciec
pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo w Kościele. Jego teorie dotyczące rozumienia tradycji i natury wiary
leżą u podstaw współczesnej teologii
dogmatycznej. Podobnie, dwudziestowieczne próby sformułowania
teorii rozwoju doktryny chrześcijańskiej zasadzają się na intuicji opisywanej przez Kardynała Newmana
sto lat wcześniej. To także, między
innymi dzięki niemu, oraz podążającym za nim w przeciągu kolejnych
dziesięcioleci tysiącom konwertyBóg stworzył mnie, abym wypełnił tów, pozycja katolików w protedla Niego jakąś określoną służbę; stanckiej Anglii uległa znaczącej
powierzył mi jakąś pracę, której poprawie po kilkusetletnim okresie
nie powierzył nikomu innemu. Mam prześladowania i poniżania. Założo-
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ny przez Błogosławionego w 1854
roku Katolicki Uniwersytet Irlandii
w Dublinie rozwinął się w największą w Irlandii uczelnię, dziś istniejąc
pod nazwą Narodowy Uniwersytet
Irlandii i pozwalając zdobywać wy-

żającej mierze środowisku intelektualnym Oksfordu. Podobne stowarzyszenia studentów im. Jana Henryka
Newmana zaczęły powstawać
jeszcze w XIX wieku przy ośrodkach
akademickich w największych krajach świata anglojęzycznego,
począwszy od Stanów Zjednoczonych, przez Kanadę, Australię, po Nową Zelandię, stając
się ośrodkami duszpasterstwa
młodzieży akademickiej i promocji katolicyzmu w tych wielokulturowych i wielowyznaniowych społeczeństwach.
O wielkości odwagi Newmana w dążeniu do poznania
prawdy może świadczyć także
fakt, że na swojej płycie nagrobnej kazałon wyryć sobie
łacińską sentencję „Ex umbris
et imaginibus ad veritatem”,
którą można by przetłumaczyć:
„z cieni i wyobrażeń ku prawdzie”. Takie właśnie było życie
błogosławionego Jana Henryka Newmana – było bezkompromisową podróżą ku temu,
co nieznane, nowe i różne od
wszystko bliskiego sercu do tej
bł. Jan Henryk Newman COr pory,
wbrew opiniom otoczekształcenie tysiącom studentów z nia, rezygnując z tego, co po ludzku
całego świata. Na angielskim Uni- wydawało się sukcesem; podróżą,
wersytecie w Oksfordzie jeszcze za której jak Abraham w czasach biblijżycia Newmana powstało katolickie nych, bez niezłomnej odwagi wiary,
stowarzyszenie studentów, nazwane Newman nigdy nie byłby w stanie
jego nazwiskiem, stawiające sobie ukończyć.
za cel promowanie katolickiej wiary
i kultury w anglikańskim w przewaPrzypisy

Wick-Alda, U., Wodrazka P.B., Jan Henryk Kardynał Newman – nowy Błogosławiony Kościoła, w: Prowadziło go łagodne światło. Błogosławiony John Henry Newman, tłum. M. Stebart, 2011, s. 4.
2
Newman, J.H., Prowadź mnie, Światło, w: Newman, J.H., Rozmyślania i modlitwy, tłum. Z. Kubiak, Instytut. Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1973, s. 5.
3
Tamże, s. 13-14.
1
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Elżbieta Fekecz

SPADEK
radość czy
W poprzedniej Róży rozpoczęłam cykl artykułów dotyczących
testamentów, spadków i darowizn.
Zgodnie z obietnicą w dzisiejszym
numerze zajmę się spadkami. Otrzymanie spadku zobowiązuje nas do
ujawnienia tego majątku w urzędzie skarbowym. Istotne znaczenie
ma jednak przede wszystkim data
zgonu spadkodawcy. Inne zasady
podatkowe obowiązują, jeśli zgon
nastąpił przed 1 stycznia 2007 roku,
oraz zmienione przepisy gdy spadkodawca zmarł po tej dacie. Spadek
otrzymany w pierwszym przypadku
podlega opodatkowaniu wg starych
zasad, ale pamiętać musimy o tym,
że według wcześniejszych przepisów
można również skorzystać z pewnych ulg i zwolnień podatkowych.
Najważniejsze zwolnienie obejmuje
110 m2 mieszkania i domu. Polega
to na tym, że nie wlicza się do podstawy opodatkowania wartości lokalu w wysokości nie przekraczającej
110 m2 powierzchni użytkowej . Aby
można było skorzystać z tej ulgi to,
należy mieszkać w tym lokalu przez
5 lat, być tam zameldowanym na stałe i nie można dokonać zbycia tego
lokalu w ciągu 5 lat. Z tej ulgi może
skorzystać tylko spadkobierca, który
nie ma prawa do innego lokalu lub
budynku. Nadwyżka powierzchni lokalu opodatkowana jest wg skali podatkowej dla osób, znajdujących się
w I i II grupie podatkowej. W takich
sytuacjach proponuję zapoznać się
z przepisami, które obowiązywały

kłopot

!?

wcześniej, aby nie popełnić błędów.
Przepisy o podatku od spadków i darowizn dzielą spadkobierców i obdarowanych na trzy grupy
podatkowe:
I grupa to:
Małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki
(tzw. zstępni), rodzice, dziadkowie,
pradziadkowie (zw. wstępni), pasierb,
pasierbica, zięć, synowa, rodzeństwo
(także przyrodnie), ojczym, macocha
i teściowie. Za rodziców uważa się
także rodziców adopcyjnych, a za
zstępnych również dzieci adoptowane i ich dzieci, wnuki, prawnuki.
II grupa to:
Dzieci, wnuki i prawnuki rodzeństwa, czyli siostrzeńcy, siostrzenice,
bratankowie, bratanice oraz ich dzieci, ich wnuki, prawnuki; rodzeństwo
rodziców (ciotki, wujowie, stryjowie); małżonkowie pasierbów oraz
ich dzieci , ich wnuki, prawnuki,
rodzeństwo małżonków oraz małżonkowie rodzeństwa małżonków
(bratowe, szwagierki, szwagrowie);
małżonkowie innych zstępnych (mąż
wnuczki czy prawnuczki, żona wnuka i prawnuka).
III grupa to:
Obcy, czyli wszyscy dalsi krewni
i powinowaci (nienależący do I i II
grupy podatkowej ) oraz inne osoby.
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z podatku od spadków i darowizn
dla osób najbliższych (małżonka,
zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy – to
są inne osoby niż w I grupie podatkowej). Aby jednak skorzystać
z tego zwolnienia należy pilnować
terminów wyznaczonych przez obowiązujące prawo.
Najbliższa rodzina otrzymując spadek, może skorzystać ze zwolnienia podatkowego bez względu na
wartość otrzymanego spadku. Jedynym i bezwzględnym warunkiem jest
to, aby zgłosić nabyty spadek właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeśli spadkiem jest mieszkanie w Gostyniu, to właściwym
urzędem będzie ten, na którego terenie działania znajduje się to mieszkanie czyli US Gostyń. Zwolnienie
od podatku i darowizny zgłaszamy
do US na specjalnej deklaracji Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy
lub praw majątkowych oznaczonej
symbolem SD-Z2. Deklaracja ta zawiera podstawowe dane podatnika
(poz. A i B), spadkodawcy (poz. C),
tytuł nabycia własności rzeczy lub
praw majątkowym (poz. D), rodzaj
dokumentu nabycia własności ( poz.
E),dane dotyczące nabytych rzeczy
i praw majątkowych (poz. F jest to
bardzo rozbudowana tabela, w której
trzeba szczegółowo opisać to co się
otrzymało i podać wszystkie informacje zawarte w tym druku, bowiem
błędne wypełnienie tej tabelki może
spowodować powstanie obowiązku
podatkowego od nieujawnionego
spadku), słowniczek pokrewieństwa
(poz. G), sposób przekazania środków pieniężnych (poz. H dobrze jest
okazać do wglądu wyciąg bankowy

z dnia otrzymania pieniędzy), uwagi składającego zgłoszenie (poz. I to
miejsce na szczegółowe opisanie np.
mieszkania, samochodu lub akcji),
na końcu w poz. 158 należy koniecznie podpisać to swoje zgłoszenie. Podatnik ma prawo w ustawowym terminie składać wielokrotnie
korekty tej deklaracji, jeśli okaże się
, że zapomniał coś dopisać. Naturalnie nie chodzi tu o ujawnienie szklanek, czy krzeseł, ale ważnych rzeczy
ruchomych lub nieruchomości, które
ewentualnie mogą być w późniejszym terminie odsprzedane. Proszę
pamiętać o tym, że obowiązek zgłoszenia dotyczy spadków, które otrzymujemy od jednej osoby w ciągu
pięciu lat i ich wartość przekracza 9
637 zł dla osób najbliższych. Spadki
kumulują się właśnie w takim okresie. Według obecnie obowiązujących przepisów mamy na złożenie
tego zgłoszenia sześć miesięcy. Przy
spadku termin na zgłoszenie biegnie
od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego jego
nabycie, lub od daty aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza.
Jeśli okaże się, że ktoś po upływie
6-ciu miesięcy dowiedział się o tym,
że otrzymał spadek, to osoba taka ma
sześć kolejnych miesięcy na powiadomienie fiskusa o tym fakcie, licząc
od dnia otrzymania tej informacji.
Ale pamiętać proszę o tym, że trzeba to uprawdopodobnić w urzędzie
skarbowym. Jeśli tego nie zrobimy
to od otrzymanego spadku będziemy
musieli zapłacić podatek.
W dwóch przypadkach nie
ma obowiązku zgłaszania do urzędu
skarbowego otrzymanego spadku.

Tylko wtedy, gdy:

od tzw. czystej wartości rzeczy lub
praw majątkowych. Zeznanie SD–3
1/ wartość spadku lub darowizny od należy złożyć w urzędzie skarbotej samej osoby w ciągu 5-ciu ostat- wym w terminie jednego miesiąca od
nich lat, poprzedzających rok w któ- powstania obowiązku podatkowego,
rym nastąpiło ostatnie nabycie (czyli w przypadku spadku od uprawopraktycznie 6 lat), nie przekroczy mocnienia się postanowienia sądu.
kwoty wolnej od podatku, a wysoko- Urząd skarbowy po otrzymaniu tej
ści tych kwot zależą od przynależno- deklaracji na podstawie danych któści do grupy podatkowej:
re podaliśmy, sam nalicza podatek i
wysyła do podatnika decyzję o wy- I grupa 9 637 zł
sokości podatku. Podatnik ma 14 dni
od dnia otrzymania decyzji na za- II grupa 7 276 zł
płacenie podatku wyliczonego przez
urząd skarbowy.
- III grupa 4 902 zł
Nie musimy płacić podatku od:
2/ gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu -otrzymanych w drodze spadku praw
notarialnego, to obowiązek powiado- autorskich lub pokrewnych, projekmienia urzędu skarbowego spoczywa tów wynalazczych
na notariuszu.
Jeśli ktoś otrzymał spadek od dalszej -uzyskanych w drodze dziedziczenia
rodziny (tj. II i III grupa podatkowa, środków z pracowniczego programu
oraz od teściów, synowych, zięciów) emerytalnego
lub obcej osoby, to musi złożyć deklarację podatkową Zeznanie podatko- -uzyskanych w spadku środków
we o nabyciu rzeczy lub praw ma- zgromadzonych na indywidualnym
jątkowych o oznaczeniu SD–3. Druk koncie emerytalnym.
ten ma podobne pola do wypełnienia
jak SD-Z2, tylko dodatkowo dodane Jeśli zdarzy się nam otrzymać spajest pole F.2 w którym należy podać dek po osobie zmarłej za granicą, np.
długi, ciężary i nakłady obciążające w Niemczech to, mimo iż zapłacinabyte rzeczy lub prawa majątkowe, my tam 17-procentowy podatek, to
F.3 to łączna, czysta wartość rzeczy niestety będziemy musieli również
lub praw majątkowych, pole G.1 to zapłacić od tego spadku podatek w
opis udziału podatnika i G.2 to in- Polsce.
formacja o nabytych rzeczach lub Urząd skarbowy mimo iż nie powiaprawach majątkowych w ciągu 5 lat domimy go o otrzymanym spadku
od jednej osoby. Wypełniając tę de- dowie się o nim, ponieważ sąd ma
klarację, należy skrupulatnie wpisać obowiązek przesłać do US wszelkie
wszelkie długi jakie pozostawił po dokumenty, które mogą spowodować
sobie spadkobierca, ponieważ poda- powstanie obowiązku podatkowetek w takiej sytuacji płaci się tylko go dla osoby nabywającej spadek.
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Dlatego bezpieczniej jest zgłosić ten
fakt w obowiązującym terminie , nie
mieć problemów i nie czekać na wezwanie z US do zapłacenia należnego podatku.
Przykład na wyliczenie podatku dla
osoby, która otrzymała spadek i należy do II grupy podatkowej.
Jan Nowak otrzymał w spadku samochód o wartości 60 000,00 zł po
swojej ciotce. Kwota wolna od podatku w II grupie podatkowej wynosi
7 276,00. Dlatego o taką kwotę musimy zmniejszyć wartość otrzymane-

go samochodu.
60 000,00 - 7 276,00 = 52 724,00
jest to kwota do opodatkowania. Sposób wyliczenia podatku jest bardzo
prosty. Od tej kwoty odejmujemy 20
556,00, a wyliczoną różnicę mnożymy przez 12% i dodajemy wpisany
już w tabeli podatek 1 644,50. Tak
należy ten podatek policzyć 52 724
– 20 556 = 32 168 x 12% = 3 860,16
+ 1 644,50 = 5 504,66 zł. Z podanego
przykładu spadkobierca musi wpłacić do urzędu skarbowego 5 505,00
zł. Poniżej podaję tabelkę:

No i teraz rzecz najważniejsza. W momencie kiedy dowiadujemy się o tym, że mamy możliwość
otrzymać spadek musimy się bardzo
poważnie zastanowić nad tym, czy
przyjmujemy spadek czy go odrzucamy. Dlaczego?! Bo niestety możemy mieć w związku z nabytym
majątkiem więcej kłopotów niż pociechy. Chodzi oczywiście o ewentualne długi, które pozostawił po sobie spadkodawca. W takiej sytuacji
spadkobierca ma trzy możliwości
postępowania:

1/ Może przyjąć otrzymany spadek
w całości. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi osoby
zmarłej całym swoim majątkiem
oraz majątkiem odziedziczonym po
zmarłym, bez względu na to jaka jest
wartość otrzymanego spadku. Czasami dług jest zdecydowanie większy
niż otrzymany spadek.
2/ Może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji odpowiedzialność spadkobiercy ogranicza się tylko do wysokości
otrzymanego majątku. Jeśli do końca
nie jesteśmy pewni jakie długi pozostawił po sobie spadkodawca, to takie
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rozwiązanie jest najrozsądniejsze.
Wtedy mamy gwarancję, że otrzymany spadek wystarczy na pokrycie
długów i dzięki temu nie pogorszymy swojej sytuacji finansowej.
3/ Może całkowicie odrzucić otrzymany spadek. Jest to najrozsądniejsza decyzja w sytuacji, jeśli wiemy,
że długi pozostawione przez osobę
zmarłą są ogromne i zdecydowanie
przewyższają wartość pozostawionego majątku.
Jeśli przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to należy w
ciągu 6-ciu miesięcy od momentu,
kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci
spadkodawcy złożyć oświadczenie
w sądzie lub u notariusza. Jeśli sąd
wyda oświadczenie o nabyciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to
komornik odpłatnie dokonuje spisu
odziedziczonego majątku. Musi bardzo precyzyjnie ustalić tę wartość,
bo do tej właśnie kwoty spadkobierca będzie odpowiadał za długi zmarłej osoby. Czasami zdarza się, że
spadkobierca z różnych względów
nie powiadomi sądu w ciągu 6 – ciu
miesięcy o odrzuceniu spadku, to w
takiej sytuacji nie może uniknąć płacenia odziedziczonych długów. Jeśli
chcemy odziedziczyć majątek to jedynie możemy ograniczyć wysokość
otrzymanych również długów.
Proszę pamiętać o tym, że:
-osoby ubezwłasnowolnione zawsze
przyjmują spadek z dobrodziejstwem
inwentarza
-małe dzieci (niepełnoletnie ) są reprezentowane przez swoich rodziców, którzy mogą przyjąć również

spadek z dobrodziejstwem inwentarza, lub odrzucić, ale w tym przypadku musi być bezwzględnie zgoda
sądu rodzinnego. W takiej sytuacji
sąd bierze pod uwagę dobro dziecka,
a nie jego rodziców.
Na koniec jeszcze raz uczulam wszystkich spadkobierców, aby
pamiętali o zgłoszeniu otrzymanego spadku w ustawowym terminie
do odpowiedniego US, bo czasami
można otrzymać nawet mandat karny. Zgłoszenie to możemy zrobić
również po terminie, składając na piśmie tak zwany czynny żal i zapłacić
od otrzymanego spadku podatek wyliczony według obowiązującej skali.
Im szybciej to zrobimy, tym lepiej.
Czasami może się okazać, że ktoś
powiadomi naczelnika urzędu skarbowego o tym, że poprawiła się nasza
sytuacja finansowa i żyjemy na dużo
wyższym poziomie niż poprzednio.
W takich sytuacjach pracownicy
urzędu skarbowego są zobowiązani
do wszczęcia postępowania wyjaśniającego z urzędu. Jeśli okaże się,
że donos był zasadny, a podatnik nie
powiadomił urzędu o otrzymanym
spadku, możemy w takiej sytuacji
mieć poważne kłopoty. I jeszcze jedna niezwykle ważna informacja. Po
śmierci pierwszego z Rodziców po
jakimś czasie zgłaszamy się do sądu
lub notariusza i urzędu skarbowego,
aby załatwić sprawy spadkowe. I jest
to bardzo prawidłowe zachowanie.
Natomiast zdarza się, że po śmierci drugiego Rodzica zapominamy o
tym, że również musimy przyjść do
urzędu skarbowego, aby dopełnić
formalności. Dlatego bardzo proszę
pamiętajmy o tym.
Pisząc niniejsze omówienie
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podobnie jak poprzednio korzystałam z tematycznych broszur wydanych przez „ Gazetę Prawną”. Gazetę Wyborczą”, „Rzeczpospolitą”,
„Super Express”, oraz Kodeks cywilny i Ustawę o podatku od spadków i darowizn. Jeśli ktoś będzie

miał tego typu problemy dotyczące
otrzymanego spadku zachęcam do
skontaktowania się z prawnikiem,
aby nie popełnić błędu, który może
być bardzo kosztowny i dolegliwy
dla spadkobiercy.

zapraszamy
JUBILEUSZ
500-LECIA DEKRETU POTWIERDZAJĄCEGO
AUTENTYCZNOŚĆ CUDÓW
W SANKTUARIUM ŚWIĘTOGÓRSKIEJ RÓŻY
DUCHOWNEJ W GOSTYNIU
Święta Góra 1512 – 2012
23 CZERWCA 2012 R.
SYMPOZJUM MARIOLOGICZNE (WT UAM)
godz. 10.00 – 17.00
Część I.Historia kultu maryjnego na Świętej Górze (historia)
Część II. Materialne świadectwo kultu (historia sztuki)
Część III. Znaczenie i oddziaływanie kultu maryjnego (teologia)
Msza św. przed Cudownym Obrazem (godz.. 19.00)
Koncert muzyki oratoryjnej ku czci Świętogórskiej Róży Duchownej (godz. 20.00)
24 CZERWCA 2012 R.
CENTRALNE UROCZYSTOŚCI 500-LECIA AUTENTYCZNOŚCI CUDÓW
GODZINA 12.00
Msza św. dziękczynna za cuda i łaski na Świętej Górze pod przewodnictwem J.E.
Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego
z przekazaniem Złotej Róży - wotum Ojca Świętego Benedykta XVI dla Sanktuarium Świętogórskiego
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ks. Leszek Woźnica COr
Andrzej PBW

Świadectwo nawróconego
      na Świętej Górze
         Brata

Rok Jubileuszu na Świętej
Górze, 500-lecia oficjalnego uznania
kultu Matki Bożej na tym miejscu,
wiążemy z hasłem, że nasze Sanktuarium to „Domu Cudów Maryi”.
Przez wieki całe różne cuda tutaj
się działy i dzieją – dotyczą one naszej fizyczności oraz naszego ducha.
Niewątpliwie o wielu wydarzeniach,
zwłaszcza tych duchowych, księgi
klasztorne milczą, bo one pozostają w przestrzeni tajemnicy, w której
działa Odwieczny Bóg i którą bardzo
często zachowuje ludzkie serce. Były
jednak i są takie wydarzenia, o których czytamy w księgach naszych, a
także, o których ludzie w rozmaity
sposób nas informowali i informują, między innymi za pomocą listów
swoich, które często dołączają do
wotów jakie w darze dla Matki Bożej
nieustannie są składane.

Jako szczególny owoc Roku
Jubileuszowego pragniemy przedstawić poniżej świadectwo jakie
przesłał i dał zgodę na jego publikację, należący do Duszpasterstwa
Apostolstwa Trzeźwości – Andrzej.
Pragnę też nadmienić, że owocem
prezentowanych tu tekstów jakie na
ręce moje przesłał Brat nasz jest odprawiona na Świętej Górze, w lutym
bieżącego roku, spowiedź i przyjęta
tu przez niego komunia święta. Po
tych wydarzeniach Andrzej napisał
wiersz, który w ostatniej części także
przedstawiamy.
Świętogórska Różo Duchowna, Maryjo, która Andrzejowi i tylu
innym Braciom i Siostrom wyprosiłaś u Trójjedynego Boga tak niezwykłe łaski, bądź pochwalona, i niech
Imię Twoje będzie tu nadal czczone
z pokolenia na pokolenie!

List Andrzeja:
					

Poznań 19.12.2011 r.

Drogi Leszku!!!
Dziękując Tobie i wszystkim dobrym ludziom za umożliwienie mi kolejny już raz przeżycia tak podniosłych chwil, jednocześnie
pragnę pozdrowić zarówno Ciebie, Roberta, jak również wszystkich
tych, którzy przyczyniają się do przeżywania tak cudownych chwil
podczas pobytu w Waszym klasztorze.
Nie owijając w bawełnę, przejść pragnę od razu do głów-

- 50 nego powodu mej korespondencji. Otóż od jakiegoś już czasu zastanawiałem się dogłębnie nad moim podejściem do spraw wiary,
a w szczególności do ewentualnego powrotu na łono Kościoła. Nie
wspominałem o tym w swych kolejnych listach do Ciebie, lecz nadszedł ten czas, w którym muszę poinformować Cię o mej decyzji
dotyczącej tej właśnie kwestii. Leszku, w trakcie ostatniego pobytu
na Świętej Górze dojrzałem w końcu do decyzji, bardzo dla mnie
ważnej decyzji o powrocie do wyznania mych rodziców, przyjaciół
i wszystkich, którzy wierzą i ufają Bogu Ojcu, Chrystusowi, Świętemu Duchowi i Maryi Matce Chrystusowej. Głównym powodem tej
decyzji jest coś, co może się wydawać dziwnym, gdyż jest to uczucie bardzo niepożądane. Jest nim zwykła zazdrość. Pragną jednak
umotywować mój wybór i wyrażam ogromną nadzieję, że mnie nie
skrytykujesz. Otóż widząc Mszę Świętą czy każde inne nabożeństwo ludzi uszczęśliwionych przyjmowaniem do swych serc samego
Chrystusa za pomocą Komunii Świętej, która moim zdaniem wiąże
się nierozerwalnie z czystością umysłu, serca i duszy, postanowiłem,
co postanowiłem.
Pisząc te słowa nie mogę opanować łez napływających mi ze
wzruszenia do oczu. Świadczą one o wystarczającym okresie czasu
mego „ociągania się” i zwlekania z podjęciem tak ważnego kroku
w moim życiu. Pisałem kiedyś Tobie o braku czegoś, co pomogłoby mi wzrastać. Wtedy poznałem duchową drogę rozwoju, na którą
składa się również religijność. Tej z kolei we mnie nie było w ogóle. Teraz jednak nadszedł odpowiedni czas, abym zmienił swoje
podejście do tej, jakże dla mnie ważnej sprawy. Wierzę, iż ów czyn
pozwoli mi głębiej sięgnąć w samego siebie, a co się z tym wiąże,
w sposób jeszcze efektywniejszy pozwoli mi wzrastać na tej właśnie
niwie. Pragnienie owo jest tak silne, że już nie mogę się doczekać
tej chwili. Postanowiłem ten fakt wprowadzić w swoje życie w trakcie kolejnego pobytu na Świętej Górze, czyli podczas „Rekolekcji
dla poszukujących w milczeniu”. Głęboko wierzę, że ten pozostający do nich czas nie pozwoli, abym zmienił swoją decyzję. W każdym
bądź razie pragnę tego tak bardzo, że aż dech mi zapiera na samą
myśl o tym fakcie. Cieszę się ogromnie, że w końcu dojrzałem do tej
sprawy, a jeszcze bardziej z faktu, iż to właśnie Ty, Leszku, jesteś
„prowodyrem” zmiany mego toku myślenia odnośnie tej kwestii.
Z podjęcia owej decyzji jestem po prostu szczęśliwym, jak
chyba nigdy dotąd. Nawet to, że nie piję już pewien okres czasu
nie może przesłonić prawdziwej radości z dogłębnie przemyślanej
decyzji dotyczącej tak ważnego życiowego kroku. Jednocześnie
pragnę wyrazić wielkie Tobie podziękowania za to, że to właśnie

- 51 Twoja osoba jest przy mnie i że mogę Ciebie nazywać swoim przyjacielem. Ucieszyłbym się jeszcze bardziej, gdybyś to Ty właśnie
zechciał dopomóc mi w tym przedsięwzięciu. Co mam na myśli, to
chyba jest Tobie wiadomym.
Kończąc ten „odcinek” naszej korespondencji pragnę raz
jeszcze podziękować za wszystko dobro od Ciebie otrzymane, jak
też pozdrowić raz jeszcze całą Świętą Górę.
         Z Panem Bogiem
							
Andrzej
Świadectwo Andrzeja:
Mam na imię Andrzej, jestem alkoholikiem. Witam serdecznie wszystkich czytelników. Po dość
długiej przerwie po prostu zmuszony
jestem podzielić się ostatnimi, jakże
ważnymi wydarzeniami w moim życiu. Tak oto w trakcie mego ostatniego pobytu na Świętej Górze, w klasztorze o. Filipinów, opodal Gostynia,
gdzie raz już kolejny uczestniczyłem
w spotkaniu ludzi trzeźwiejących,
podjąłem najważniejszą chyba decyzję mej dalszej drogi wiodącej mnie
do trzeźwości. Przed jej podjęciem,
długo zastanawiałem się, czy będzie
to wybór słuszny i czy podołam wyzwaniu, jakie stawiam sobie samemu. Po dogłębnym przeanalizowaniu
wszystkich za i przeciw, klamka zapadła i oto co mam do zakomunikowania: WRACAM NA ŁONO KOŚCIOŁA, który opuściłem dawno
temu. Kościołem tym jest oczywiście
wyznanie chrześcijańskie, w którym
próbowano mnie wychowywać.
Po tym przydługim może
wstępie, pragnę przedstawić moją historię, a związaną właśnie z kwestią
tej religii, w której dopatruję się dziś
wielkiej dla mnie szansy na polepszenie jeszcze efektywności mego
trzeźwienia.

Jak już wspomniałem, wyznanie chrześcijańskie było tym,
w którym próbowano mnie wychować i robiono wszystko, abym wyrósł na porządnego człowieka. Owszem, do pewnego czasu przynosiło
to pożądane przez moich rodziców
efekty. Tu zmuszony jestem wspomnieć, iż przyjąłem trzy podstawowe sakramenty. Chrzest, Komunia
Święta i Bierzmowanie. To właśnie
owe sakramenty decydowały o tym,
że choć nie był to mim wyborem,
a tylko „narzuconym” przez dorosłych członków mej rodziny sposobem na wychowanie w bogobojności, to po dramatycznych wręcz
przejściach, zdecydowałem odsunąć
się od Boga. To właśnie Jego, zresztą
niesłusznie, oskarżyłem o to, iż winien jest śmierci mojej matki, która
zmarła w wieku 48 lat. Zresztą tamten okres do dziś uważam za jeden
z najtragiczniejszych w całym moim
życiu. A że mam do tego powody, to
wydawało mi się bardzo długo. Powodem takiego myślenia była śmierć
kilku osób z mojej najbliższej rodziny. W przeciągu trzech lat zmarło osiem osób z najbliższej rodziny.
Między innymi moi rodzice, a oboje
mieli po 48 lat, czyli tyle, ile ja mam
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Rembrandt Harmenszoon van Rijn,
Powrót syna marnotrawnego
obecnie. To właśnie stało się powodem, dla którego obraziłem się na
Boga, Kościół i wszystko, co z nim
związane. Uprawiając w później-

szym okresie alkoholowy proceder,
zapomniałem po prostu o Bogu, wierze, jak i o wszystkich pożytecznych
wartościach. Takie oto życie dopro-
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wadziło mnie do stanu zapomnienia
o wszystkim tym, co próbowano
wpoić w młodym wieku. Niby tylko
żyłem, a podstawą mego niby bytu
był alkohol. Nadszedł jednak czas
opamiętania i refleksji nad dalszym
moim życiem. W trakcie tych właśnie przemyśleń doszedłem do wielu
jakże innych, niż te, z którymi żyłem
do tej pory, wniosków. Oczywiście
stało się to przy pomocy ludzi, wspaniałych ludzi z jeszcze wspanialszej
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
Początkowo byłem tylko
„suchym”, czyli niepijącym człowiekiem. Owszem, po terapii odbytej w
ZLU Charcice. Terapia owa dała mi
tylko sposoby na unikanie alkoholu
samego w sobie. Wdrożyłem się w
sprawy związane ze Wspólnotą AA.
To jednak nie przynosiło efektów
duchowego wzrostu, który jest głównym czynnikiem trzeźwienia. Po
jakimś czasie przyjaciel ze Wspólnoty zaproponował mi wyjazd do
wspomnianego wcześniej klasztoru
na Świętej Górze. Tam właśnie wydarzyło się coś zupełnie mi obcego.
Później zorientowałem się, cóż też
takiego się stało w mym życiu. To
właśnie tam, na Świętej Górze nastąpiło moje przebudzenie duchowe.
Oczywiście nie od razu, lecz odczucia związane z pobytem w tym wspaniałym miejscu pokazywały mi, że
coś się we mnie zmieniło. Od tej pory
wiem, że tak blisko Boga nie byłem
nigdy dotąd. Jego istotny wpływ na
moje życie odczuwałem na każdym
praktycznie kroku. Jego bliskość
spowodowała we mnie coś, co wtedy
już omal nie zakończyło się powrotem, moim powrotem do wyznania,

w którym wzrastałem od najmłodszych lat. Piszę, że omal, gdyż jak
wiem dzisiaj, po prostu nie byłem gotów do tak ważnego przedsięwzięcia.
Zbyt mało wiedziałem wtedy jeszcze
o wpływie naszego aowskiego Programu 12 Kroków na wszystkie moje
poczynania względem trzeźwienia
i wzrostu na niwie duchowej. Byłem
jeszcze zbyt „świeżym”.
Kolejne moje pobyty, choć
nic o tym nie wiedziałem, przybliżały mnie do podjęcia decyzji, o której
piszę wcześniej. Wiem, że „każda
pliszka swój ogon chwali”, ale po
upływie prawie pięciu i pół roku w
całkowitej abstynencji, skutecznej
pracy i życiu na naszym Programie,
chcę i mogę dziś powiedzieć, że
nadszedł czas na gruntowny zwrot
w sprawach związanych z Bogiem,
czyli moją Siłą Wyższą. Tak, to właśnie Bóg, jak Go pojmuję, jest ową
Siłą. To właśnie On, gorąco w to wierzę, zostawił mnie przy życiu, abym
mógł odpracować swoje przewiny
wobec Niego, innych ludzi i siebie
samego. To On też stawia na mojej
drodze ludzi, których doświadczenia i wyciągane przeze mnie wnioski
z tych doświadczeń, dają mi wręcz
pewność, że ów wybór trzeźwego
życia, był najwłaściwszym w całym dotychczasowym życiu. To On
jest sprawcą oczywiście przy moim
udziale, wszystkich pozytywnych
zmian, jakich doświadczam na co
dzień. Jakże mógłbym dłużej wątpić w to, że na mój powrót na łono
Kościoła przyszedł odpowiedni czas
i pora? Nie, ja już dojrzałem do tak
poważnego kroku i mam zamiar to
uczynić właśnie na Świętej Górze,
a okazja nadarza się już w bardzo nie-
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odległej przyszłości. To właśnie mój
przyjaciel, ksiądz Leszek Woźnica
zajmujący się nami, alkoholikami,
w ogromnym stopniu przyczynił się
do podjęcia przeze mnie takiej, a nie
innej decyzji. Istnieje jeszcze wiele
innych przyczyn, dla których czynię,
co czynię. To, co napiszę teraz, zapewne zdziwi czytających, ale głównym powodem mej decyzji jest nic
innego, jak zazdrość. Tak, zazdrość.
Widząc ludzi uszczęśliwionych
przyjęciem do swych serc Chrystusa
Pana pod postacią Komunii Świętej
najnormalniej pozazdrościłem im
owych doznań. Uwierzyłem im także, że bez oparcia w Trójcy Świętej
i Maryi Matce mój dalszy rozwój będzie bardzo, ale to bardzo spowolnionym. Chociaż niczego tak naprawdę
nie mam zamiaru przyspieszać, to
jednak wierzę Bogu, wierzę ludziom
i wierzę także samemu sobie, iż dam
radę wzrastać w oparciu o boskie
przesłanie. Tak, to boskie przesłanie
powoduje we mnie wiele pozytywnych odczuć, do których na pierwszym miejscu stawiam swoją wiarę
i ogromną ochotę na życie według
Dekalogu. Zresztą nasz aowski Program przypomina w bardzo dużym
stopniu Dziesięcioro Boskich Przykazań. Tu zmuszony jestem przyznać, iż to właśnie określenie zasad
życia przykazaniami bardzo odrzucało mnie od niego samego.
Pierwotnie byłem bardzo
przekornym wobec jakichkolwiek
nakazów, regulaminów czy innych
zasad, wedle których powinienem
żyć. We Wspólnocie na pierwszym
miejscu stawia się jednak pokorę
i taki też odbiór wszystkiego, co
człowieka może spotkać. Pokora,

owo uczucie było mi jeszcze niedawno wręcz obcym. Na własnej
skórze doświadczyłem jednak, iż życie z pokorą wobec wszystkiego, no,
prawie wszystkiego, jest tym, co pozwala wzrastać, miłować Pana Boga,
ludzi i siebie samego. Wrócę jeszcze
do kwestii zazdrości, z którą odbierałem i chyba jest tak nadal, uszczęśliwionych ludzi, odstępujących od
ołtarza po przyjęciu Chrystusa do
swych serc. Otóż przypominam sobie szczęście, z jakim i ja onegdaj
odchodziłem od ołtarza po przyjęciu
Pana do swego serca. Choć ten obraz jest trochę mglisty, jednak na tyle
wyrazisty, abym przypomniał sobie
powód owego szczęścia. To uczucie owej bliskości Pana Boga. Owo
uczucie, jak sobie przypominam,
było tak bardzo dojmującym, że aż
brak mi słów, aby je opisać. Uczucie
bliskości Pana jest czymś, czego pragnę jeszcze dogłębniej i z całą siłą,
na jaką mnie stać. A owo szczęście
jest jedną z nagród obiecywanych
przez nasz Program 12 Kroków.
Z niego właśnie dowiedziałem się
o Bożej mocy, która pomoże mi stać
się innym, bardziej wartościowym
człowiekiem. Czyż mógłbym pragnąć czegoś innego?
Wiara i nadzieja na lepsze
i godniejsze jeszcze życie przyświecają mi dziś, jak nigdy jeszcze dotąd.
Nawet świadomość mego wzrostu
na duchowej niwie przemawia za
tym, abym zagłębił swe poczynania
w Świętej Trójcy i Matce Boskiej.
A czyż może być coś piękniejszego?
Z pewnością nie. Jeszcze jedna, lecz
jakże istotna sprawa. Na własnej skórze doświadczam, iż wartościowszego sposobu na życie, jak współpraca

Trzeźwymi bądźcie

z Panem Bogiem po prostu nie ma.
On to przecież natchnął założyciela
naszej Wspólnoty – Billa W. – a jak
potoczyły się losy tego człowieka,
to wiadomo wielu ludziom. To także jedna z przyczyn, dla których postanowiłem, co postanowiłem. Choć
wiem, że działo się to w odległym
czasie, to świadomość postawy tego
człowieka jest kolejnym powodem

mego przedsięwzięcia. Pisząc te słowa, odczuwam ogromne wzruszenie,
spowodowane, świadomością przemian, jakie zachodzą we mnie samym. Nie widzę dla siebie innej drogi, niż ta, która wiedzie mnie wprost
do Boga.
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Jak najbardziej świadomy swych
przemian – Andrzej PBW

Wiersz Andrzeja:
NIGDY DAWNYM SOBĄ
Sobą dawnym abym nie stał już nigdy,

współodczuwania,

nikomu też nie wyrządzał już krzywdy,

jakże to mógłbym pomagać drugiemu,

wrócić zapragnąłem do mych korzeni,

nie robiąc nic w jego zrozumieniu.

bardziej, by jeszcze byt ten swój odmienić.

Więcej nad sobą pracować też muszę,

Po życia jasnej dziś stronie stanąłem,

wciąż użyźniając posiew chorej suszy,

wreszcie chrztu swego istotę pojąłem,

cel zaś jedyny dziś mi w tym przyświeca,

pragnąc, by chore człowieczeństwo moje,

a zmysły wszystkie radośnie podnieca.

w Trójjedynym Tym znalazło ostoję.

W dal gdzieś odeszły niezdrowe pragnienia,

Na bardzo długo o Nim zapomniałem,

takowoż wiara żywot mój odmienia,

wiele tak czasu pijąc – zmarnowałem,

nadzieja również pomocną jest bardzo,

lecz po tak długiej życiowej udręce,

z nimi już dzisiaj mniej czuję się wzgardzon.

dziś Pan wypełnia całe moje serce.

Jakże mam nie zmierzać ową drogą Boską,

Nie tylko ono, jakoż też i duszę,

kiedy lżejszym to, co dziś jest mi troską,

rozjaśnia też ową bezsensowną głuszę,

by Was nie zanudzać swoją długą mową,

pokornie niosę złe to moje brzemię,

dodam na koniec – jaźń mam całkiem

ulgę przynosi w drodze ku zbawieniu.

nową.

Nieść mnie tam będą wszystkie poczynania,
Andrzej PBW

jednym zaś z głównych chęć

Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie
mogę zmienić, odwagi, abym
zmieniał to, co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał
jedno od drugiego.
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Tytułem i wstępem opatrzył ks. Leszek Woźnica COr
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Każdy przecież służyć może...
Urodziłem się w tzw. wielkim mieście, tam też spędziłem swoje dzieciństwo i młodość. Szkoła,
katecheza, I Komunia Św., Bierzmowanie – wszystko jak u większości rówieśników. Po Bierzmowaniu
przyszedł czas na alkohol, różnego
rodzaju subkultury i kontrkultury.
Bóg i Kościół „poszedł” w odstawkę, nie było już na to czasu. Tak
mijały kolejne lata mojej młodości.
Większość moich znajomych żyła
w podobny sposób. Nikt z nas nie myślał, aby coś zmienić w swoim życiu.
W dzielnicy albo tak żyłeś, albo byłeś nikim.
W wieku 33 lat wyjechałem
na kilka dni za naszą zachodnią granicę do rodziny. Tam poznałem ludzi, którzy żyli zupełnie inaczej niż
ja. Po kilku rozmowach zdałem sobie sprawę, że ja nic nie osiągnąłem,
że w moim życiu nie ma żadnych
wartości, dostrzegłem, że nie mam
prawdziwych przyjaciół i rodziny.
Zaproszono mnie na Kurs
Filipa (rekolekcje) prowadzony
przez Szkołę Nowej Ewangelizacji.
Nie chcąc robić przykrości rodzinie
i nowo poznanym znajomym, poszedłem, mogłem przecież w każdej
chwili wyjść. Tematy, które tam podjęto poruszyły mnie do głębi. Miłość
Boża, czy też Miłosierdzie, skruszyły moje serce, stał się cud – nawróciłem się! Po 18 latach, przystąpiłem
do Sakramentu Pokuty i przyjąłem
Komunię Św. Postanowiłem coś
zmienić w swoim marnym życiu, zapragnąłem żyć tak, jak żyją normalni
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ludzie. Doszedłem do wniosku, że
teraz nie mogę wrócić do ojczyzny,
bo gdy wrócę w stare towarzystwo,
wszystko utracę i będę żył tak jak
dawniej.
Zacząłem uczęszczać na spotkania wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej, trafiłem również do
wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Alkohol przestał być problemem w moim życiu. Dzięki wspólnocie modlitewno-ewangelizacyjnej
zacząłem coraz bardziej zbliżać się
do Boga, uczęszczałem w rekolekcjach prowadzonych przez Szkoły
Nowej Ewangelizacji, a z czasem
pomagałem w ich prowadzeniu. Nieustannie się rozwijałem. Po 3 latach
stwierdziłem, że to wszystko nie wystarcza, że pragnę z większym zaangażowaniem służyć Bogu i ludziom.
Zacząłem się zastanawiać nad wyborem wspólnoty (zakonu).
Dlaczego Filipini?
Na Świętą Górę przyjeżdżałem na dni skupienia Anonimowych
Alkoholików. Gdy przyjechałem
tu po raz pierwszy poczułem, że to
miejsce ma w sobie coś wyjątkowego, czułem się tutaj jak we własnym
domu. Lubiłem przychodzić, przed
pierwszą poranną mszą św. do pustej
jeszcze bazyliki, aby pomedytować.
Czasami przez otwarte drzwi wleciał
świergocąc ptaszek, urzekała mnie ta
harmonia Boga z przyrodą.
Próbowałem rozeznać, gdzie
mógłbym służyć. Aż tu nagle na za-

kończenie jednej ze spowiedzi, u ówczesnego przełożonego świętogórskiej wspólnoty, usłyszałem: A może
chciałbyś wstąpić do nas, Filipinów?
Następnego dnia na spotkaniu z przełożonym dowiedziałem się kim są Filipini i czym się zajmują. Dostałem
także książkę o św. Filipie i Drogę
Duchową św. Filipa Neri. Już w czasie czytania tych książek ujęła mnie
prostota, dobroć i mądrość św. Filipa.
Chciał On aby oddanie się Bogu nie
było uzależnione od decyzji, którą się
podejmuje raz na zawsze, realizowanej niekiedy wbrew woli, a jedynie ze
względu na wiążące śluby; lecz aby
było ciągłym wyborem i wolnym dawaniem swojego życia Bogu (droga
duchowa). Te słowa oraz reguła miłości, która mówi, że: jedyną regułą
jest miłość, ona wystarcza, jeżeli tylko
dobrze jest rozumiana i przeżywana,
postawiły kropkę nad „i”. Postanowiłem zostać Filipinem, służyć Bogu
i ludziom z miłości i dlatego że tego
pragnę, a nie ze względu na złożone
śluby. Tego właśnie szukałem…
Św. Filip mawiał: bracia, kiedy zaczniemy czynić dobro? te słowa
nie pozwoliły mi dłużej czekać, złożyłem potrzebne dokumenty i zostałem przyjęty do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.

ni do świętości, bracia są maleńkimi „trybikami w wielkiej machinie
zbawienia”, ale żeby funkcjonowały
te „duże tryby”, muszą je napędzić
właśnie te maleńkie.
W świętogórskiej wspólnocie
służę przy ołtarzu, zajmuję się zielenią, obsługuję kotłownie, służyłem
pomocą w Oratoryjnym Duszpasterstwie Młodzieży.
Bracia pełnią wiele obowiązków, które pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu domu i sanktuarium.
Każdy może tutaj służyć na wiele
sposobów w zależności od potrzeb
i własnych umiejętności, to wszystko
jednak nie zwalnia z dalszej formacji
duchowej oraz nieustannego nawracania się.
W ostatnim czasie do dalszej
pracy nad sobą zmotywowały mnie
słowa błogosławionego Jana Pawła II: Człowiek jest wielki nie przez
to, kim jest, ale przez to, czym dzieli
się z innymi. Tak więc droga która
prowadzi do świętości jest osiągalna dla każdego, od nas tylko zależy
czy chcemy nią kroczyć czy też nie.
Dlatego często przypominam sobie
słowa św. Filipa: Czyńcie dobro jeśli
potraficie!!!
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Dlaczego nie ksiądz?
Bracia też są potrzebni! Przecież nie tylko księża mogą służyć
Bogu. Wszyscy zostaliśmy powoła-
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kl. Paweł Ogrodnik COr

Ferie zimowe

wyprawa śladami opactw cysterskich

Pod koniec stycznia tego roku
na Wydziale teologicznym UAM,
podobnie jak na innych wydziałach
Uniwersytetu, rozpoczęła się sesja
egzaminacyjna. Trudny czas dla każdego studenta – charakteryzujący się
w zarwanymi nocami i wypitymi litrami kawy – poświęcony intensywniejszej niż zwykle pracy umysłowej.
Mnogość egzaminów i zaliczeń, krótszy niż zwykle okres sesji
oraz brak tradycyjnej, tygodniowej
przerwy międzysemestralnej, a także
niemały spryt starostów rocznikowych,
spowodowały, że udało się niektóre
z egzaminów zaliczyć jeszcze przed
sesją, a inne, o zgrozo, zdawaliśmy
walcząc z wykładowcami dzień po
dniu… Efekt był co najmniej przyzwoity i nasze wyniki również. W obliczu dobrze spełnionego obowiązku,
z kartą pełną pozytywnych ocen, wróciliśmy na Świętą Górę, by choć przez
kilka dni odpocząć od codzienności
„mola książkowego”.
Słodki okres tzw. „laby”, przerywany był pracami związanymi z aurą
(odśnieżanie terenu wokół klasztoru),
a także innymi codziennymi obowiązkami. Jak się okazało nie zabrakło
również czasu na tradycyjny krótki
wypad na zimowisko.
W dniach 11–13 lutego udaliśmy się wraz z ks. Henrykiem Brzozowskim oraz ks. Jakubem Przybylskim w kierunku Kotliny Kłodzkiej.
Choć droga wydaje się niezbyt długa,
trzeba było po drodze zrobić kilka postojów. Pierwszy obowiązkowy pokłon oddaliśmy św. Jadwidze Śląskiej
w Trzebnicy, gdzie znajduje się jej
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grób.
Kolejne kilometry trasy upłynęły na
kilkakrotnym minięciu stadionu miejskiego we Wrocławiu…, by w końcu
dotrzeć do położonego 55 km na południe od Wrocławia, pocysterskiego
kompleksu klasztornego w Henrykowie. Dotarliśmy tam w porze obiadowej. Ten piękny obiekt mieści w sobie
seminarium duchowne archidiecezji
wrocławskiej, ale jest także siedzibą
abpa seniora – kardynała Gulbinowicza, który ku naszemu zdziwieniu,
przyjął nas na prywatnej audiencji
i oprowadził po klasztorze, pokazując
miejsca, które na co dzień są niedostępne.
Po zwiedzeniu wspaniałego
kościoła zakonnego, w którym obejrzeliśmy m.in. drewniane monumentalne stalle, i zjedzeniu pysznej pizzy
w miejscowej restauracji, ruszyliśmy
dalej – do Barda Śląskiego. Tam (już
nieco w ciemnościach) zwiedziliśmy
pocysterski kompleks i pokłoniliśmy
się otaczanej kultem figurce Matki Bożej z Dzieciątkiem – tzw. Tronującej
Madonnie. Zwiedziliśmy także muzeum, znajdujące się w sąsiadującym
z kościołem klasztorze – dziś zajmowanym przez o. Redemptorystów.
Był to ostatni tego dnia punkt wyprawy. Udaliśmy się zatem do Kudowy-Zdroju, gdzie zatrzymaliśmy się
u sióstr elżbietanek, prowadzących
dom dla gości.
Niedzielę rozpoczęliśmy Eucharystią w kościele parafialnym
pw. Miłosierdzia Bożego – mszy św.
przewodniczył ks. Heniu, a słowo wygłosił ks. Jakub. Serdecznie przyjęci
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Spotkanie z Henrykiem kard. Gulbinowiczem
przez miejscowego proboszcza, przy
wspaniałej, słonecznej pogodzie,
udaliśmy się do pobliskiego Zieleńca. Tam każdy z nas znalazł coś dla
siebie. Mogliśmy poszaleć na nartach – niektórzy stawiali pierwsze
kroki, inni – profesjonaliści – oddali
się białemu szaleństwu i szkoleniu
reszty chętnych. Pozostała część ekipy udała się w pieszą wędrówkę po
ośnieżonych szczytach, by w końcu
zjeść obiad w czeskim schronisku
Masarykova Chata na zboczu góry
Šerlich, skąd roztacza się wspaniały widok na Góry Orlickie i inne
pasma Sudetów. Dzień zakończyliśmy wyjątkowo wcześnie, bowiem
wykończeni świeżym, mroźnym powietrzem (termometr pokazywał –
13°C), poszliśmy spać około 20.
Następnego dnia czekała nas
zmiana pogody – ciemno, śnieżnie
i bardzo zimno. Po Eucharystii
i śniadaniu udaliśmy się do kaplicy
czaszek w Czermnej. Jak się okazało
kaplica w poniedziałki jest zamknięta… postanowiliśmy więc znaleźć
probostwo i tam szukać pomocy.
Niestety nie wiedzieliśmy gdzie się
udać. Wiedzieni jednak dobrymi radami now. Dawida, udaliśmy się do
pobliskiego sklepu, gdzie miła Pani
wskazała nam drogę. Odszukaliśmy

proboszcza, który pokazał nam kaplicę i opowiedział jej historię jak
również wskazał nam miejsce, gdzie
zostały złożone prochy bł. ks. Gerharda Hirschfeldera, który zginął
w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Po lekcji historii naszego narodu oraz ziemi kłodzkiej, opuściliśmy Kudowę i pojechaliśmy do Krzeszowa – pocysterskiego, barokowego
kompleksu klasztornego i jednocześnie centralnego sanktuarium diecezji legnickiej. Tam naszym oczom
ukazała się monumentalna, barokowa bazylika, a w niej otaczany kultem obraz MB Łaskawej – najstarszy
w Polsce obraz przedstawiający Maryję. Zwiedziliśmy również kościół
pomocniczy św. Józefa i mauzoleum
Piastów świdnickich. Na koniec wypiliśmy herbatę w opactwie sióstr
benedyktynek (które wspominały
ks. Jurę głoszącego dla nich przed
laty rekolekcje), mieszczącym się w
dawnym klasztorze cystersów i pełni pozytywnych wrażeń ruszyliśmy
w drogę powrotną do Gostynia.

Posyłam Was
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Jeśli chcesz być duszpasterzem parafialnym, rekolekcjonistą,
katechetą, gromadzić ludzi w oratorium,
oddziaływać przez kulturę

ZGŁOŚ SIĘ DO KONGREGACJI ŚWIĘTEGO FILIPA NERI
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE!
Kandydaci do kapłaństwa muszą posiadać świadectwo dojrzałości,
natomiast bracia przynajmniej ukończoną zasadniczą szkołę zawodową.
Powinni odznaczać się, jak św. Filip, radosnym i pozytywnym usposobieniem oraz pragnieniem życia we wspólnocie.

P RE N U M ER ATA
Jeśli chcesz zaprenumerować

Świętogórską Różę Duchowną

napisz na adres Redakcji (Święta Góra, Głogówko 1, 63-800 Gostyń)
i złóż dobrowolną ofiarę przekazem pocztowym
lub dokonaj wpłaty na konto bankowe:
BZ WBK/o Gostyń nr 66 1090 1258 0000 0001 1162 5185

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00
Bądź na bieżąco z propozycjami kulturalnymi

Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

www.jozefzeidler.eu

WAŻNE INFORMACJE
PARAFIALNE

PORADNIA RODZINNA
sala oratorium

ks. proboszcz Dariusz Dąbrowski COr
Rozmaitości

czynna w piątki w godzinach

godz. 19.00
w każdy pierwszy piątek miesiąca
kazanie tematyczne: O znaczeniu
symboli i gestów w czasie Mszy Świętej

Pierwsze piątki miesiąca
od godz 18.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu
i Sakrament Pojednania
Kazanie katechizmowe
na temat sakramentów
Pierwsze soboty miesiąca
godz. 18.30
Różaniec wynagradzający
Niepokalanemu Sercu Maryi
godz. 19.00
Msza Święta z procesją ku czci NMP
(przynosimy świece)
Zbiórki ministrantów
w każdą sobotę o godz. 10.00

18.00–20.00
mgr Barbara Dopierała
tel. 783 487 045

Serdecznie Zapraszamy

do odwiedźin
nowej
Strony
Internetowej

*Sankturarium

*Filipinów
*Parafii Świętogórskiej

yn.
pl

Msza święta parafialna

Próby Świętogórskiej Orkiestry Dętej

gos
t

w czwartki o godz. 19.00

ini.

Próby Chóru PALESTRINA
w piątki o godz. 19.00

tel. (65) 572 00 14

w.f

16.30–18.00 (czwartek)
9.00–11.00 (sobota)

ww

czynne w godzinach

ilip

BIURO PARAFIALNE

kowym) i formuje rogale. Tak przygotowane
bułeczki wstawić do piekarnika i piec przez 25
a
minut
w temperaturze 150˚.
kwaśnej śmiet
any
a soli
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ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY
ZAPRASZA NA REKOLEKCJE
DO KLASZTORU

14.04 - 15.04
ZJAZD SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS
16.04 - 19.04
REKOLEKCJE DLA KSIĘŻY
o. Karol Meisner OSB
20.04 - 22.04
ORATORIUM MŁODYCH
27.04 - 29.04
DNI SKUPIENIA DLA RODZIN I PRZYJACIÓŁ
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
ks. Leszek Woźnica COr
11.05 - 13.05
RÓŻA DLA NARZECZONYCH
ks. Dariusz Dąbrowski COr
21.05 - 25.05
REKOLEKCJE DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
„Modlitwa Ojcze Nasz”
ks. Stanisław Gawlicki COr
02.06 - 03.06
ORATORIUM DOROSŁYCH

Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach na furcie klasztornej.
Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie:
pod numerem (65) 572 00 14
lub pisząc na adres mailowy:
sanktuarium@filipini.gostyn.pl

s. Weronika Plata

ROGALIKI PÓŁFRANCUSKIE
Z RÓŻĄ

Rozmaitości - 63 -
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